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NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU OBCE
NEMOJOV
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní
úřad dle § 106 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 odst. 2 zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v souladu s ustanovením § 25, § 172, § 173 zák.
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), podle § 15 odst. 4
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) vydává návrh opatření obecné
povahy na základě návrhu obce Nemojov, Dolní Nemojov čp. 13, 544 61 Nemojov:
OMEZUJE SE UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU OBCE
NEMOJOV NA DOBU OD 01.06.2017 DO 30.06.2017.
V uvedeném období je zakázáno používat vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu k zalévání
zahrad, mytí automobilů a napouštění bazénů. Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat
pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.
V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouští přestupku podle § 32 odst.
5 písm. d) zákona č. 274/2001 Sb., 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 č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a může být uložena pokuta
taktéž do 50 000 Kč.
Odůvodnění
Vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu, obec Nemojov (IČ 00278165), Dolní Nemojov čp.
13, 544 61 Nemojov, podal dne 31.05.2017 návrh, aby Městský úřad Dvůr Králové nad
Labem jako příslušný vodoprávní úřad, vydal opatření obecné povahy dle ustanovení § 15
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odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, o dočasném omezení užívání pitné vody
z tohoto vodovodu pro veřejnou potřebu obce Nemojov.
Návrh je zdůvodněn nedostatkem pitné vody v tomto veřejném vodovodu. Ve dnech 28. 29.05.2017 došlo k akutnímu nedostatku vody ve vodovodním systému obce Nemojov.
Vodojemy byly z větší části vyprázdněny a stávající zdroj vody je nestačil naplnit v krátké
době. Ve vodovodním řadu poklesl tlak vody a některé nemovitosti byly bez dodávky vody.
Po prohlídce prameniště a Černého potoka bylo zjištěno, že Černý potok, který dotuje zdroj
vody pro obecní vodovod, je vyschlý téměř až ke svému prameništi. Dále bylo zjištěno, že
odběratelé vody z vodovodu vzhledem k teplému počasí začali napouštět své rodinné bazény
o obsahu 5 - 10 m3 a zavlažovat zahrady, a tak došlo ke značnému odběru vody z vodojemů
(150 m3 a 80 m3). Zároveň obec Nemojov pracuje na zprovoznění stávajícího posilujícího
zdroje vody P-26 v Debrném.
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 Nemojov (jako vlastník a provozovatel vodovodu) navrhují vydat zákaz zalévání
zahrádek, plnění bazénů a umývání automobilů. Vodoprávní úřad tedy shodně nenařizoval
ústní projednání.
Opatření obecné povahy se bude vztahovat na všechny obyvatelé obce Nemojov, kteří
odebírají pitnou vodu z veřejného vodovodu obce Nemojov 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 Nemojov, na dobu 1
měsíce. Opatření je vydáváno ve veřejném zájmu, kterým je zásobování obyvatel obce
Nemojov, napojených na veřejný vodovod pitnou vodou i v období sucha.
V souladu s ustanovením § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích Městský úřad
Dvůr Králové nad Labem zasílá návrh opatření obecné povahy Obecnímu úřadu Nemojov,
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 Dvůr Králové nad Labem,
odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu (nám. T.G. Masaryka čp. 59, 1. patro,
kancelář č. 16) v úřední dny Po a St: 8.00 - 17.00 hodin, Út, Čt, Pá: 8.00 - 11.30 hodin.
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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 opatření obecné povahy písemné odůvodněné
námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění.
Otisk úředního razítka
Mgr. Andrea Šévlová
samostatná odborná referentka
odboru životního prostředí
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 Dvůr
Králové nad Labem a na úřední desce OÚ Nemojov po dobu 15 dnů. Potvrzený bude vrácen
na MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad.

Vyvěšeno dne:……………………………
Sejmuto dne:……………………………
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce

Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup)
Dne…………………………………………….
Sejmuto dne:……………………………
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)
Rozdělovník:
Doručuje se veřejnou vyhláškou
Doporučeně (datovou schránkou):
Obec Nemojov, Dolní Nemojov čp. 13, 544 61 Nemojov
a.a.
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