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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104
odst. 2 písmeno c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

s účinností od 10.8.2017 do odvolání
podle ustanovení § 6 odst. 4 a § 109 odst.1 vodního zákona, v souladu s § 115a) vodního zákona bez veřejného
projednání, ve veřejném zájmu z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí a poklesu hladin povrchových
vod na hranici hydrologického sucha, bez náhrady

zakazuje
nakládání s povrchovými vodami :
I.obecné nakládání s povrchovými vodami z těchto vodních toků ve správním
obvodu města Vsetína
Vsetínská Bečva
Jasenický potok
Jasenka
Rokytenka
Semetínský potok
Vsetínský náhon
včetně jejich přítoků.
II.odběry povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Vsetín.
Nedodržení této vyhlášky nebo podmínek vydaných platných povolení bude řešeno ve správních řízeních
s využitím maximálních sankcí vyplývajících z vodního zákona !
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Odůvodnění :
Z důvodu bezdeštného počasí a dlouhodobě nepříznivé hydrologické situace došlo k poklesu hladin
povrchových vod ve vodních tocích k hranici minimálního zůstatkového průtoku Q355d na celém území ORP
Vsetín. Ve většině případů protékají koryty toků extrémně nízké průtoky a dochází ke kyslíkovému deficitu,
úhynu ryb ve vodních tocích, hygienickým závadám a zhoršení životního prostředí. Omezení odběru
povrchových vod je nutné ve veřejném zájmu pro zajištění základní ekologické funkce vodního toku. Vzhledem
k tomu, že na vodních tocích nastal stav minimálního zůstatkového průtoku, není již možné realizovat odběry
povrchových vod povolených dle § 8 odst. 1 vodního zákona. Jedná se zejména o odběr vod pro zalévání,
napouštění nádrží, zavlažování všech druhů sportovišť ( kurty, fotbalová a golfová hřiště ) a odběrů pro MVE. Z
důvodu nepříznivé hydrologické situace také klesají hladiny podzemních vod ve studních. Proto by voda ze
studní měla být využívána zejména pro pitné účely a osobní hygienu.
S ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání opatření obecné
povahy, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 109 a § 115a) odst. 3 vodního zákona upustil od veřejného
projednání a projednání s dotčenými subjekty.
Po posouzení stavu, který nyní nastal a s ohledem na skutečnost, že v následujících dnech bude pokračovat
suché a teplé počasí, vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení a je vydáno na dobu nezbytně nutnou.
V případě, že odpadnou důvody mimořádného opatření, bude vydáno nové zrušovací opatření obecné
povahy.
Poučení :
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle § 173 odst.2 správního řádu.
Podle § 115a) odst.3 vodního zákona, v případě vydání opatření obecné povahy podle ustanovení § 109 odst.1
vodního zákona, kterým se omezuje nakládání s povrchovými vodami, vlastníci nemovitostí, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeni, nemohou uplatnit písemné odůvodněné námitky podle § 172 odst.5 správního řádu.
Dle § 115a) odst.1 vodního zákona toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné
vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.
Všechny dotčené obce tímto žádáme o zveřejnění tohoto opatření obecné povahy ve svých obcích a i
dalším způsobem v místě obvyklým ( např. místním rozhlasem apod.).
Nedodržení této vyhlášky nebo podmínek vydaných platných povolení bude řešeno ve správních řízeních
s využitím maximálních sankcí vyplývajících z vodního zákona !

Ing. Jindra Tesařová
vedoucí odboru životního prostředí

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne :
Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Datum nabytí účinnosti opatření : 10.8.2017
Obdrží: doporučeně do vlastních rukou):
Město Vsetín, Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín 1
Obec Bystřička, IDDS: hribmg4
Obec Francova Lhota, IDDS: rmwbnxq
Obec Halenkov, IDDS: thgbefm
Obec Horní Lideč, IDDS: ukbbd73
Obec Hošťálková, IDDS: ue9a97p
Obec Hovězí, IDDS: abnbd42
Obec Huslenky, IDDS: bawb3bq
Obec Jablůnka, IDDS: 8xgbdvf
Obec Janová, IDDS: wh5b6qj
Město Karolinka, IDDS: fgcby4a
Obec Kateřinice, IDDS: qtfb4rs
Obec Lačnov, IDDS: mpdbc9x
Obec Leskovec, IDDS: q5nb2ep
Obec Lhota u Vsetína, IDDS: 5yybyy7
Obec Lidečko, IDDS: ka7bc3c
Obec Liptál, IDDS: ejfb2j3
Obec Lužná, IDDS: fmeb44s
Obec Malá Bystřice, IDDS: aznbqif
Městys Nový Hrozenkov, IDDS: squbcc4
Obec Valašská Polanka, IDDS: 6ivbsar
Obec Pozděchov, IDDS: x2kb3ct
Obec Prlov, IDDS: i45aret
Obec Pržno, IDDS: jfxbjbm
Obec Ratiboř, IDDS: 24bb368
Obec Růžďka, IDDS: y6hbbmt
Obec Valašská Senice, IDDS: 3n4bspj
Obec Seninka, IDDS: 3a8bp95
Obec Střelná, IDDS: 5jcb34b
Obec Ústí, IDDS: 973b3ic
Obec Velké Karlovice, IDDS: pinb3s5
Obec Zděchov, IDDS: hb7arj3
Na vědomí:
Město Vsetín, odbor vnitřní správy, Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín 1
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, IDDS: e8jcfsn
Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Valašské Meziříčí, IDDS: m49t8gw
Český rybářský svaz, výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, IDDS: wfqyvcs
Český rybářský svaz - míst.organizace Vsetín, Místní organizace Vsetín, IDDS: kmu43rc
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy

