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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD
Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ust. § 106 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, posoudil podnět správce povodí, který dne 27. 07. 2022 podalo podnikové
ředitelství Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov a
na základě tohoto posouzení vodoprávní úřad vydává dle ustanovení § 115a zákona o vodách opatření
obecné povahy. Tímto opatřením se ve veřejném zájmu

s účinností od 05. 08. 2022 do odvolání,
v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona (opatření při nedostatku vody),

ZAKAZUJE ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD
Odběr povrchových vod se zakazuje z celého povodí vodního toku:

•
•
•

Hučivý potok (IDVT 10101693) – ř. km 0,000 – pramen
Malodolský potok (IDVT 10102191) – ř. km 0,000 – ř. km 6,384
Přivaděč Ohře Bílina (PPV) (IDVT 10100233) – ř. km 17,600 – pramen
a to na území v působnosti vodoprávního úřadu Kadaň.

S ohledem na charakter Opatření obecné povahy se veřejné projednání nestanovuje.
Výjimky ze zákazu:
Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběrů pro vodárenské účely, pro zajištění zásobování
obyvatelstva pitnou vodou, pro požární účely a dále odběrů povrchové vody z vodních nádrží, jejichž
účelem jsou mj. odběry vody za účelem využívání závlah ve prospěch zemědělské a potravinářské
produkce z hlediska veřejného zájmu. Dále se netýká uživatele Papírna Perštejn spol. s r.o., Hlavní 20
Perštejn nad Ohří, který využívá odběr povrchové vody z VT Hučivý potok jako doplňkový zdroj vody
pro výrobu.
Vodoprávní úřad vyzývá takové odběratele k maximálnímu hospodárnému využití povrchových vod.
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Odůvodnění
Dne 27.07. 2022 bylo na Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí doručeno oznámení o snížení
vodnosti správcem povodí (Povodí Ohře s. p.) s tím, že hodnoty průtoků jsou velmi nízké a v případě,
že uvedený stav bude trvat i nadále, může ve vodních tocích dojít ke kyslíkovému deficitu a
k závažnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodních
toků., na jehož základě rozhodl o zákazu odběru povrchových vod z výše uvedených vodních toků.
S uživatelem Papírna Perštejn spol. s r.o., Hlavní 20, Perštejn nad Ohří, který využívá odběr povrchové
vody z VT Hučivý potok jako doplňkový zdroj vody pro výrobu, bylo vydání zákazu odběru projednáno
dne 05.08.2022 a bylo zjištěno, že uživatel využívá tento zdroj vody pouze jako doplňkový a bere na
vědomí nutnost maximálního hospodárného využití odebíraných povrchových vod a rovněž bere na
vědomí, že v případě dále se zhoršující situace bude i tento odběr zakázán.
Vzhledem k tomu, že mimořádná situace vyžaduje bezodkladné vydání opatření vodoprávního úřadu,
nebyla věc projednána s dotčenými subjekty. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení.
Zákaz k odběru povrchových vod platí do odvolání, dle zkušeností z let minulých do konce října
letošního roku. Pokud by vodní podmínky umožňovaly odvolání zákazu dříve, bude tento zákaz včas
odvolán. Pro zajištění dodržování zákazu budou prováděny kontroly odběrných míst.
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu zákazu na úřední desce i elektronické
příslušného obecního úřadu, a to ve všech částech každé obce a obce s rozšířenou působností – po dobu
jeho účinnosti.
Obce se tímto žádají o sdělení tohoto oznámení ve svých částech i dalším způsobem v místě obvyklým.
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem
umožňující dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
Upozornění: Pro zajištění dodržování zákazu odběru povrchových vod budou prováděny kontroly
odběrných míst.
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem
umožňující dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ...................................

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří FRAJT
vedoucí odboru životního prostředí
Upozornění
Obecní úřady dle ustanovení § 105 odst. 1 vodního zákona upravují, omezují nebo zakazují obecné
nakládání s povrchovými vodami.
Doručí se:
Veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední desce do odvolání vodoprávním úřadem.
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
1. Papírna Perštejn s.r.o. IDDS rrkrsnd
2. Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
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3.
4.
5.
6.

Město Klášterec nad Ohří IDDS 6dqbymc
Obec Domašín IDDS kmzb6y8
Obec Perštejn IDDS 985bb3v
Obec Okounov IDDS sgda85n

Na vědomí:
Povodí Ohře, státní podnik
Dalším dotčeným osobám a subjektům se rozhodnutí doručuje vyvěšením na úřední desce a
elektronické úřední desce Městského úřadu Kadaň.
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