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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY 

 
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle ustanovení 

§ 104 odst. 2 písmeno c), 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 podle § 25 písm.b) a § 27 odst.2 písm. b) 

zákona č. 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a 

následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), podle § 15 odst. 4 

zákona o vodovodech a kanalizacích 

vydává  
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 

OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY 
 

Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Kateřinice 

 

na dobu od 25.7.2022 do 30.9.2022 

 

Z obecního vodovodu pro veřejnou potřebu se zakazuje :  

a) napouštění bazénů, cisteren a akumulačních nádrží, 

b) zalévání zahrad, 

c) mytí automobilů, 

d) používání vody k údržbě (kropení) otevřených prostranství, komunikací a zeleně. 

 

 

Odůvodnění : 

 

Vlastník a provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Kateřinice, kterým je obec Kateřinice, podal dne 

1.7.2022 návrh, aby Městský úřad Vsetín, jako příslušný vodoprávní úřad, vydal opatření obecné povahy podle 

§ 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro 

veřejnou potřebu obce Kateřinice. S příchodem teplého období a vlivem nedostatečných dešťových srážek došlo 

k nadměrným odběrům vody za účelem napouštění bazénů a zalévání zahrádek. Kapacita stávající úpravny vody 
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a akumulace (vodojemu) není pro takové odběry dostatečná. Dochází pak k poklesu tlaku ve vodovodní síti, 

zejména u koncových odběratelů, v několika případech i k omezení dodávky vody odběratelům. 

Provozovatel proto navrhl určit platnost opatření o omezení odběru vody z veřejného vodovodu v období od 

25.7.2022 do 30.9.2022 s tím, že pokud dojde k výraznému zlepšení hydrologické situace, může být toto 

omezení zrušeno dříve. 

 

Dle § 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 aktuální situace plně odůvodňuje ve výroku navržené opatření, neboť jeho 

smyslem je zachování dostatku pitné vody pro běžné a nezbytné (zdravotní, hygienické) potřeby obyvatel 

napojených na předmětný vodovod. Napouštění bazénů a kropení zeleně způsobuje nepřiměřený nárůst 

okamžité spotřeby vody v míře, pro kterou nejsou aktuální dostatečné kapacity vodního zdroje. 

 

Vodoprávní úřad v souladu s § 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. 

 

Vodoprávní úřad proto vydává výše uvedené opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z 

vodovodu pro veřejnou potřebu obce Kateřinice na dobu od 25.7.2022 do 30.9.2022. Omezení je stanoveno 

body a), b), c), d). Opatření je vydáváno ve veřejném zájmu, kterým je zásobování obyvatel obce Kateřinice, 

napojených na veřejný vodovod, pitnou vodou v obvyklém a k běžnému životu potřebném množství. Pro 

zalévání zeleně je nutno zachytávat vodu dešťovou ze střech a zpevněných ploch jednotlivých pozemků v době 

srážek, pro využití v suchém období. 

 

Vodoprávní úřad dne 15.7.2022 pod č.j. MUVS 64371/2022 zveřejnil návrh opatření obecné povahy. V souladu 

s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích, věta druhá, dotčené osoby byly oprávněny 

podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho 

zveřejnění. Námitky nebyly podány. 

 

 

Poučení : 

 

V souladu s § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 

zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Vsetín a zároveň Městský úřad Vsetín zasílá opatření Obecnímu 

úřadu Kateřinice, aby uvědomil dotčené osoby způsobem v místě obvyklým. 

 

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 

 

 

Otisk úředního razítka 

 

Ing. Jindra Tesařová 

vedoucí odboru životního prostředí 

  

v.r. 

 

 

Rozdělovník: 

 

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a 

musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Vsetín a na úřední desce obecního úřadu obce Kateřinice po 

celou dobu platnosti tohoto opatření. 
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Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 

 

 

Sejmuto dne: 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření obecné povahy. 

 

 

 

 

Obdrží: 

Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy – k vyvěšení a podání zprávy vodoprávního úřadu o dobu vyvěšení a 

sejmutí návrhu opatření obecné povahy a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Obecní úřad Kateřinice k vyvěšení a podání zprávy vodoprávnímu úřadu o době vyvěšení a sejmutí návrhu 

opatření obecné povahy a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. 

 

Obdrží:   

a) (doporučeně do vlastních rukou): 

                     Obec Kateřinice, IDDS: qtfb4rs 

b) dotčené osoby: opatření obecné povahy se doručuje dotčeným osobám veřejnou vyhláškou, která 

bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín a Obecního úřadu Kateřinice po dobu platnosti 

opatření a bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. 

 

Datum nabytí účinnosti opatření: 25.7.2022 

 

 

 

 

Na vědomí: 

Obecní úřad Kateřinice, IDDS: qtfb4rs 

Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy, Svárov č.p. 1080, 755 01  Vsetín 1 
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