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Vyřizuje Ing. Jan Chudárek

Držková 5.8.2015

Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
Obecní úřad Držková jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §105 odst.
1 zákona č. 254/2001 Sb. , o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení §11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
s účinností od 6.8.2015 do odvolání
podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního
zákona bez veřejného projednání, ve veřejném zájmu z důvodu dlouhotrvajícího
bezdeštného počasí, vysokých teplot a poklesu hladin povrchových vod na hranici
hydrologického sucha , bez náhrady
Zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami (odběr vody)
z těchto vodních toků:
Držkovský potok a jeho bezejmenné přítoky
Dřevnice a její bezejmenné přítoky
V katastrálním území obce Držková.

Odůvodnění:
Dle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na období od 3. do 30
srpna 2015, lze i nadále očekávat počasí teplotně nadprůměrné a srážkově
podprůměrné až průměrné, což současnou situaci stavu vod ve vodních tocích
ještě spíše zhorší. Z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí, vysokých teplot
a poklesu hladin povrchových vod ve vodních tocích až po hranici minimálního
zůstatkového průtoku dochází ve vodních tocích ke kyslíkovému deficitu a
následnému zhoršení kvality vody a tím je možný úhyn ryb.
Z důvodu dlouhotrvající nepříznivé situace na vodních tocích, nepříznivé srážkové
prognózy a rovněž na základě doporučení správce povodí Povodí Moravy s.p.), po
posouzení závažně nízkého stavu na vodním toku na území obce Držková,
přistoupil Obecní úřad Držková jako příslušný vodoprávní úřad v souladu s ust. §6
odst. 4 vodního zákona postupem upraveným v § 115a vodního zákona k
vyhlášení tohoto opatření obecné povahy, kterým zakazuje odběr vody z
vyjmenovaných vodních toků. Cílem tohoto opatření je zajištění alespoň základní
ekologické funkce vodních toků.
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Ing. Jan Chudárek, starosta obce Držková

Upozornění:
1. Prokázané porušení této vyhlášky nebo podmínek vydaných platných povolení
k odběrům vody bude řešeno ve správních řízeních s využitím sankcí vyplývajících
z vodního zákona.
2. Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci
klesají také hladiny podzemních vod ve studních. Proto by voda ze studní měla
být využívána přednostně pouze pro pitné účely a osobní hygienu.
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