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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ K OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY
V OBCI DLOUHÁ LHOTA
Výtoková část
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle ustanovení 25 písm. b) a ust. 27 odst. 2 písm. b) zákona č.274/2001 Sb., zákona
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále Jen
„zákon o vodovodech a kanalizacích‘), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný
správní orgán podle ustanovení
11 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ustanovení
30 zákona o vodovodech a
kanalizacích, v souladu s ustanovením
173 odst. 1 správního řádu, na základě podnětu

provozovatele vodovodu Vodárenské akciové společnosti, a.s., IČ 49455842, Soběšická
8201156, 638 00 Brno, z důvodu nedostatečnosti zdroje vody pro veřejný vodovod Dlouhá
Lhota, podaného dne 17.6.2019,
vydává
podle ustanovení

75 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích,
opatření obecné povahy,

kterým dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Dlouhá
Lhota a to tak, že zakazuje používat pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu
zejména k zalévání zeleně, mytí automobilů a napouštění bazénů. Vodu z vodovodu
pro veřejnou potřebu lze užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým
účelům. Toto opatření se vztahuje na všechny, kteří odebírají pitnou vodu z vodovodu
pro veřejnou potřebu v katastrálním území Dlouhá Lhota.
Tato omezení budou platná od 28.6.2019 do 28.9.2019.
V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouští přestupku podle
32 odst.5
písm. d) zákona o vodovodech a kanalizacích a může Jim být uložena pokuta do 50 000 KČ;
v případě právnických osob se jedná o správní delikt podle
33 odst. 7 písm. d) zákona o
vodovodech a kanalizacích a může Jim být uložena pokuta taktéž do 50 000 KČ.

Odůvodnění:
Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí obdržel dne 17.6.2019
návrh
provozovatele vodovodu v obci Dlouhá Lhota VODÁRENSKE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
a.s., se sídlem Soběšická 820/1 56, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 49455642, k vydání opatření
obecné povahy
který se týká omezení používání pitné vody z obecního veřejného
vodovodu. V současné době nastala situace, kdy stávající vodní zdroj zásobující obec
Dlouhá Lhota pitnou vodou nemá dostatečnou rezervu pro zvyšování odběrů vody a nemá
dostatečnou kapacitu pro připojování dalších nových odběratelů na vodovod a zejména
v letním období není tento vodní zdroj schopen pokrývat běžnou denní potřebu odběratelů
v obci a je nutno navážet do akumulace vodojemu pitnou vodu.
‚

-

‚

Provozovatel vodovodu navrhuje zakázat odběry k zejména k zalévání zeleně, mytí
automobilů a napouštění bazénů. S ohledem na předpokládaný vývoj počasí navrhuje
omezit spotřebu vody výše uvedeným způsobem na 3 měsíce ode dne vydání. Dobu
platnosti lze dalším opatřením obecné povahy změnit, a to zkrátit i prodloužit o dobu max.
další 3 měsíce.
Podle ustanovení 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžaduje-li to veřejný
zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických
kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad po projednání s
obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu vydat opatření obecné povahy o dočasném
omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců.
Vodoprávní úřad došel na základě podkladů k závěru, že skutková podstata tohoto
ustanovení byla naplněna. Návrh byl projednán s obcí Dlouhá Lhota dne 17.6.2019.
Opatření obecné povahy se bude vztahovat na všechny obyvatele obce Dlouhá Lhota a
neznamená omezení základních potřeb obyvatelstva. Vodoprávní úřad proto zveřejňuje výše
uvedené opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro
veřejnou potřebu obce Dlouhá Lhota na dobu 3 měsíců tj. od data
28.6.20i9 do
28.9.2019.
Opatření obecné povahy je vydáno ve veřejném zájmu, kterým je zásobování pitnou vodou
obyvatel obce Dlouhá Lhota, napojených na veřejný vodovod.
V souladu s ustanovením
15 odst 5 zákona o vodovodech a kanalizacích, vodoprávní
úřad zasílá návrh opatření obecné povahy Obecnímu úřadu Dlouhá Lhota aby uvědomil
dotčené osoby způsobem v místě obvyklým (např. místním rozhlasem).
‚

Vodoprávní úřad v souladu s 15 odst.6 zákona o vodovodech a kanalizacích a
172
odst. 2 správního řádu stanovil že toto opatření, neprojednává veřejně. Projednání s
provozovatelem vodovodu v obci Dlouhá Lhota VODARENSKAAKCIOVA SPOLEČNOSTI,
a.s.
a vlastníkem vodovodu
obcí Dlouhá Lhota proběhlo dne 17.6.2019
na
Městském úřadě Blansko.
‚

-

‚

-

Dotčené osoby byly upozorněny, že jsou oprávněny podat proti návrhu opatření obecné
povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění
v souladu s ustanovením 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích. Námitky, které
mohly být podány ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění návrhu OOP tedy od
19.6.201 9, nebyly podány žádné.
Tímto opatřením je vyjádřen princip odběratelů, kdy všichni mohou využívat vodu
z veřejného vodovodu pro svoji běžnou potřebu a pouze omezit spotřebu nadměrnou.
V současném období sucha je ve veřejném zájmu šetřit pitnou vodou, aby její zásoby pro
případ, že budou nadále ubývat, vydržely pro všechny co nejdéle.
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Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek viz ustanovení 173 odst.2
správního řádu. Podle ustanovení 174 odst.2 správního řádu lze soulad opatření obecné
povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením
15 odst. 5 zákona
o vodovodech a kanalizacích zveřejněním na úřední desce vodoprávního úřadu.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může podle ustanovení
773 odst.7
správního řádu nahlédnout každý u správního orgánu, který opatření vydal.

Ing. Pavel Konečný
vedoucí Odboru životního prostředí

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s ustanovením 25 odst.2 správního
řádu vyvěšeno po celou dobu platnosti opatření obecné povahy na úřední desce MěU
Blansko a Obecního úřadu Dlouhá Lhota a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Vyvěšeno dne

...

C

?oďtc

Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem, umožňujícím dálkový přístup

...

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
(po sejmutí zaslat MěÚ OŽP Blansko)

Přílohy pro ‚ Obecní úřad Dlouhá Lhota a MěÚ Blansko, odbor hospodářské správy
(obdrží prostřednictvím datové schránky) : vyhláška k vyvěšení (po sejmutí zaslat MěÚ
Blansko OŽP)
‚

Obdrží navrhovatel:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOS1 as., se sídlem Soběšická 820/156,Lesná,638 00 Brno
Obecní úřad Dlouhá Lhota
Městský úřad Blansko
Krajský úřad Jihomoravského kraje,Odbor životního prostředí ‚Žerotínovo nám. 315,601 82 Brno
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