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O P A T Ř E N Í  O B E C N É  P O V A H Y

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 
správního řádu,

z a k a z u j e

podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního 
zákona, ve veřejném zájmu obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních 
toků v povodí vodního toku Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.

Opatření obecné povahy – zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami se týká 
vodních toků Čermná, Bájský potok, Doubravka (Bobravka), Tisecký potok (na území ORP 
Lanškroun), Bystřec (na území ORP Lanškroun), a přítoků uvedených vodních toků, včetně 
levostranných přítoků Orličského potoka (na území ORP Lanškroun) a pravostranných 
přítoků Dobroučky (na území ORP Lanškroun).

Opatření obecné povahy – zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami se týká 
katastrálních území Horní Čermná, Nepomuky (v povodí vodního toku Čermná), Dolní 
Čermná, Jakubovice (v povodí vodního toku Doubravka), Petrovice, Výprachtice (v povodí 
vodních toků Čermná, Bájský potok, Tisecký potok a Bystřec), a Čenkovice.

Za obecné nakládání s povrchovými vodami se považuje odběr povrchových vod nebo jiné 
nakládání s těmito vodami pro vlastní potřebu v případě, že k tomu odběru nebo nakládání 
s vodami není třeba zvláštního technického opatření.
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Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami je vydán s okamžitou platností
po jeho zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách 
obecních úřadů obcí, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, na dobu 
neurčitou. Odvolání zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami bude vydáno novým 
opatřením obecné povahy.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, z důvodu stavu (množství) 
povrchových vod ve vodních tocích, který se dle veřejně přístupných údajů Českého 
hydrometeorologického ústavu (dále jen „ČHMU“), již dlouhodobě pohybuje při hranici
minimálního zůstatkového průtoku, a na základě zprávy Povodí Labe, státní podnik, Hradec 
Králové, doručené dne 10. července 2015, s okamžitou platností a na dobu neurčitou, zakázal 
obecné nakládání s povrchovými vodami v povodí vodního toku Tichá Orlice na území ORP 
Lanškroun.  

Aby nebylo pochyb, kterých vodních toků, popřípadě katastrálních území se zákaz obecného 
nakládání s povrchovými vodami týká, vodoprávní úřad vodní toky a katastrální území, 
dotčené zákazem obecného nakládání s povrchovými vodami uvedl ve výroku tohoto opatření 
obecné povahy.

Vodoprávní úřad právnické a fyzické osoby dále upozorňuje, že nakládání 
s povrchovými vodami (odběr za pomocí čerpadla…, převádění, akumulování, vzdouvání, 
využívání jejich energetického potencionálu ad.) je možné pouze na základě platného 
povolení opravňujícího nakládání s povrchovými vodami a při dodržení podmínek 
stanovených v daném rozhodnutí. V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje 
na minimální zůstatkové průtoky, stanovené v daných rozhodnutích, omezující 
nebo přímo zakazující, povolené nakládání s povrchovými vodami. 

Vzhledem k vážnosti situace na vodních tocích – dlouhotrvajícího sucha, vodoprávní úřad, 
podle ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 
správního řádu, v situaci podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona, vydal opatření obecné 
povahy jako „první úkon“, aniž by návrh opatření obecné povahy projednal postupem podle 
ustanovení § 172 správního řádu a stanovil účinnost opatření obecné povahy k okamžiku jeho 
zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních 
úřadů obcí jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

P o u č e n í  ú č a s t n í k ů

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
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R o z d ě l  o v n í  k

Doručí se:

Vyvěsí na úřední desku:

- Městský úřad Lanškroun, Lanškroun
- Obecní úřad Čenkovice, Čenkovice
- Obecní úřad Horní Čermná, Horní Čermná
- Obecní úřad Petrovice, Petrovice
- Obecní úřad Výprachtice, Výprachtice
- Úřad městyse Dolní Čermná, Dolní Čermná

Na vědomí:

- Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Oblast povodí Labe, Hradec Králové
- Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové
- Povodní Labe Hradec Králové, Provoz Vysoké Mýto, Vysoké Mýto

- Povodí Moravy, s.p., Brno

U p o z o r n ě n í !

Vyvěšení této veřejné vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu do odvolání způsobem 
v místě obvyklým zajistí Městský úřad Lanškroun, Obecní úřad Čenkovice, Obecní úřad 
Horní Čermná, Obecní úřad Petrovice, Obecní úřad Výprachtice a Úřad městyse Dolní 
Čermná. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této veřejné vyhlášky s uvedením dne 
vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu).

Dotčené obecní úřady dále žádáme o informování občanů o zákazu obecného nakládání 
s povrchovými vodami, včetně upozornění na dodržování podmínek daných v jednotlivých 
rozhodnutích o povolení k nakládání s povrchovými vodami týkajících se minimálních 
zůstatkových průtoků, a to způsobem v místě obvyklém (rozhlas, webové stránky, místní tisk,
informační vývěsky…).

   Richard Kohout
referent odboru životního prostředí




