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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Věc: Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce
Hvozdec
Městský úřad Kuřim, odbor stavební a životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad
ve smyslu ust. § 104 odst. 2 a ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 27 odst. 2
zákona č. 274/2001 Sb. 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 úřad dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s ust. § 171 správního řádu a
podle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, na základě žádosti vlastníka a
provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu Obce Hvozdec, Hvozdec 16, 664 71 Veverská
Bítýška, IČ 00362948
vydává návrh
opatření obecné povahy:
Omezuje se užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Hvozdec, a to na
období od 20.6.2019 do 20.9.2019
zakazuje se:
a) napouštění bazénů a akumulačních nádrží
b) zálivka pozemků
c) mytí automobilů
d) dopouštění vlastních vodních zdrojů (studní)
Vodu z veřejného vodovodu lze užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým
účelům.
V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouští přestupku podle ustanovení §
32 odst. 5 písm. d) zákona o vodovodech a kanalizacích a může jim být uložena pokuta do 50
000 Kč;
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v případě podnikajících fyzických osob a právnických osob se jedná o přestupek podle
ustanovení § 33 odst. 7 písm. d) zákona o vodovodech a kanalizacích a může jim být uložena
pokuta do 50 000 Kč.
Odůvodnění
Provozovatel a vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Hvozdec, Obec Hvozdec,
Hvozdec 16, 664 71 Veverská Bítýška, IČ 00362948 podal dne 6.6.2019 na vodoprávní úřad
MěÚ Kuřim žádost o vydání opatření obecné povahy dle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a
kanalizacích ve věci omezení užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Hvozdec.
Návrh je zdůvodněn nedostatkem pitné vody v tomto veřejném vodovodu. Obec Hvozdec
využívá pro zásobování obecního vodovodu zdroj vody vrt VJ-2 na pozemku p.č.
443, k. ú. Hvozdec u Veverské Bítýšky.
Kapacita tohoto vodního zdroje je nedostatečná. Obec řeší nedostatečné množství pitné vody
jejím jednorázovým navážením do vodojemu pomocí autocisterny.
Přestože jsou dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zdroje podzemních vod přednostně
vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro účely, pro které je použití pitné vody
stanoveno zvláštním právním předpisem, nastává v Hvozdci zvýšenou spotřebou vody v jarních
a letních měsících, kdy je voda z obecního vodovodu užívána k zalévání pozemků, napouštění
bazénů, dopouštění vlastních studní apod. její nedostatek. Navážení pitné vody do vodojemu,
které obec provádí je technicky i ekonomicky neúnosné.
Vlastník a provozovatel vodovodu navrhuje z výše jmenovaných důvodů dočasně omezit
užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu 3 měsíců
Dle 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 k závěru, že skutková podstata tohoto ustanovení byla naplněna.
Obec Hvozdec (jako vlastník a provozovatel vodovodu) navrhuje vydat zákaz zalévání
zahrádek, plnění bazénů a akumulačních nádrží, mytí automobilů a dopouštění vlastních zdrojů
vody.
Opatření obecné povahy, se bude vztahovat na všechny obyvatele obce Hvozdec, kteří
odebírají pitnou vodu z veřejného vodovodu obce Hvozdec a neznamená omezení
základních potřeb obyvatel.
Vodoprávní úřad proto zveřejňuje výše uvedený návrh opatření obecné povahy o dočasném
omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Hvozdec na dobu od
20.6.2019 do 20.9.2019.
Opatření je vydáváno ve veřejném zájmu, kterým je zásobování obyvatel obce
Hvozdec, napojených na veřejný vodovod pitnou vodou.
V souladu s ustanovením § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích Městský úřad
Kuřim zasílá návrh opatření obecné povahy Obecnímu úřadu Hvozdec,
aby uvědomil dotčené osoby způsobem v místě obvyklým (např. místním rozhlasem).
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích
stanovil, že se toto opatření neprojednává veřejně. Podáním jeho návrhu vlastníkem, který je
zároveň dotčenou obcí a provozovatelem vodovodu, se opatření pokládá za projednané dle
§ 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích.
Do podkladů návrhu opatření lze nahlédnout na Městském úřadě Kuřim,
odboru stavebním a životního prostředí ( Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, 3.patro, dveře č.
313) v úřední dny Po a St: 7:30 – 17:00, v ostatní dny po domluvě).
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Poučení
V souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích, věta druhá,
dotčené osoby jsou oprávněny podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné
odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění.
Ing. Martina Gibalová
vedoucí oddělení ŽP
otisk
úředního
razítka

Tento návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu
s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu a musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Kuřim
a na úřední desce OÚ Hvozdec. MěÚ Kuřim a OÚ Hvozdec se žádají o vyvěšení tohoto
dokumentu a doložení potvrzení o vyvěšení tohoto dokumentu zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne: ……………………………………
Sejmuto dne:………………………………………
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:…………………………………………

Obdrží:
I.

Obec Hvozdec, Hvozdec č.p. 16, 664 71 Veverská Bítýška-DS

II. Obecní úřad Hvozdec, Hvozdec č.p. 16, 664 71 Veverská Bítýška
Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

