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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ZRUŠENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD
Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný dle ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dle
ustanovení § 109 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve veřejném zájmu

s okamžitou účinností RUŠÍ opatření obecné povahy
vydané Magistrátem města Chomutova, odborem životního prostředí dne 30. 06. 2022 pod
č. j.: MMCH/89089/2022/Hal/OŽP a spis. Zn.: SZ MMCH/85164/2022/VH ve věci:

zákazu odběru povrchových vod z celého povodí vodního toku Hačka (IDVT 10100513) - ř.km od 0,000 - ř.km
10,385, na území obcí: Křimov, Chomutov, Spořice, Droužkovice, Všehrdy, Nezabylice. Hutná II (IDVT 10100644)
- ř. km od 0,000 - ř. km 6,820; na území obcí: Křimov, Málkov. Hutní potok I (IDVT 10101867) ř. km od 0,000 - ř.
km 6,502; na území obce Otvice. Prunéřovský potok (IDVT 10100227) - ř.km od 8,120 - ř.km 16,820, na území
obcí: Výsluní, Křimov, Místo.
Odůvodnění
Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, vydal dne 30. 06. 2022
pod č. j.: MMCH/89089/2022/Hal/OŽP opatření obecné povahy – zákaz odběru povrchových vod z celého povodí
vodního toku Hačka (IDVT 10100513) - ř.km od 0,000 - ř.km 10,385, na území obcí: Křimov, Chomutov, Spořice,
Droužkovice, Všehrdy, Nezabylice. Hutná II (IDVT 10100644) - ř. km od 0,000 - ř. km 6,820; na území obcí: Křimov,
Málkov. Hutní potok I (IDVT 10101867) ř. km od 0,000 - ř. km 6,502; na území obce Otvice. Prunéřovský potok (IDVT
10100227) - ř.km od 8,120 - ř.km 16,820, na území obcí: Výsluní, Křimov, Místo. Zákaz byl vydán s ohledem na
snížení vydatnosti, s tím, že hodnoty průtoku byly na vodním toku velmi nízké, což mohlo vést ke kyslíkovému
deficitu a k závažnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodních
toků.
Dne 27. 07. 2022 obdržel Magistrát města Chomutova, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, oznámení
od správce povodí, kterým je Povodí Ohře, týkající se sucha v oblasti Chomutovska. Došlo k významnému
snížení průtoků v dalších vodních tocích a v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, může ve vodních
tocích dojít ke kyslíkovému deficitu a k závažnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a
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k ohrožení zajištění funkcí vodních toků.
Po posouzení dané věci vydal vodoprávní úřad aktualizované opatření obecné povahy dne 28. 07. 2022 pod č.j.:
MMCH/100764/2022/Hal/OŽP. Z tohoto důvodu se ruší opatření obecné povahy které bylo vydané dne 30. 06. 2022
pod č. j.: MMCH/89089/2022/Hal/OŽP.

Poučení
Proti opatření obecně povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
„otisk úředního razítka“

Ing. Veronika Halušková
Zaměstnanec pro vodní hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád na úřední desce (i elektronické) příslušného obecního úřadu, a to i na úředních deskách ve všech
místních částech každé obce a na úřední desce (i elektronické) obce s rozšířenou působností Chomutov.

Doručí se
Veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední desce do odvolání vodoprávním úřadem.
Obdrží
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
Josef Frolík, Jana Opletala č.p. 670/12, 434 01 Most 1
Město Výsluní, IDDS: kbvbwy8
Obec Droužkovice, Rudé armády č.p. 80, 431 44 Partner Droužkovice
Obec Křimov, IDDS: 9z8bpy2
Obec Málkov, IDDS: zr6axdw
Obec Místo, IDDS: pxeb3f9
Obec Nezabylice, IDDS: nnzaq4c
Obec Otvice, IDDS: mb7buqg
Obec Spořice, Lipová č.p. 201, 431 01 Spořice
Obec Všehrdy, IDDS: ydva9ic
Statutární město Chomutov, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1

Dalším dotčeným osobám a subjektům se rozhodnutí doručuje vyvěšením na úřední desce a elektronické úřední
desce obcí.

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem
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umožňující dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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