Městský úřad Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
odbor životního prostředí

vodoprávní úřad
č. j.: OŽP/5413-19/3707-12/lat

Zpracovatel: Ing. Jiří Latislav

Datum: 07.02.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy

ZRUŠENÍ OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY
Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle §
66 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1) zákona č.
314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností, v platném znění a současně místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1)
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dále jako věcně příslušný
vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a současně podle § 106 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,
konkrétně jeho odbor životního prostředí posoudil skutečnosti, na základě kterých v souladu
s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona (opatření při nedostatku vody) ve veřejném
zájmu zakázal dne 30.07.2018 opatřením obecné povahy č. j. OŽP/29312-18/3707-2012/lat
s účinností od 31.07.2018 do odvolání

ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD
z těchto vodních toků a jejich přítoků:


Mandava IDVT 10100261 v územním obvodu obce Rumburk



Mandava IDVT 10100261 v územním obvodu obce Staré Křečany



Jiříkovský potok IDVT 10101417 v územním obvodu města Jiříkov




Křinice IDVT 10100311 v územním obvodu města Krásná Lípa po říční km
14,003 (mostek v k. ú. Kyjov u odbočky na Dlouhý Důl)
Brtnický potok IDVT 10101782 v územním obvodu obce Staré Křečany

ZÁKAZ SE RUŠÍ
s účinností od 08.02.2019.
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Odůvodnění
Dne 30.07.2018 Městský úřad Rumburk – vodoprávní úřad opatřením obecné povahy č. j.
OŽP/29312-18/3707-2012/lat s účinností od 31.07.2018 zákaz odběru povrchových vod
z následujících vodních toků a jejich přítoků:
Mandava, IDVT 10100261 v územním obvodu města Rumburk; Mandava, IDVT 10100261 v
územním obvodu obce Staré Křečany; Jiříkovský potok, IDVT 10101417 v územním obvodu
města Jiříkov; Křinice, IDVT 10100311 v územním obvodu města Krásná Lípa po ř. km
14,003 (mostek v k. ú. Kyjov u odbočky na Dlouhý Důl); Brtnický potok IDVT 10101782
v územním obvodu obce Staré Křečany.
Vzhledem ke skutečnosti, že pominuly důvody zákazu – pominula mimořádné situace –
snížení vodnosti výše uvedených vodních toků v území, které vedlo k ohrožení veřejného
zájmu, bylo vydáno zdejším vodoprávním toto zrušovací opatření obecné povahy.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení v souladu s ustanovením
§ 173 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

POUČENÍ
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění podat opravný prostředek. Soulad opatření
obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a dle § 173 odst. 1) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění z důvodu hrozby újmy veřejnému zájmu nabývá
účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Latislav v. r.
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po 15 dnů na úřední desce i elektronické
desce Městského úřadu Rumburk, Městského úřadu Jiříkov, Městského úřadu Krásná Lípa,
a Obecního úřadu Staré Křečany.

Vyvěšeno dne: ……………………….

Sejmuto dne: ……………………………..

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje
vyvěšení a sejmutí oznámení
…………………………………….
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Rozdělovník:
1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
2. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové (Doručí se na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1,
415 01 Teplice)
3. Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
4. Město Jiříkov, Náměstí, 464, 407 53 Jiříkov
5. Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa
6. Obec Staré Křečany, č.p. 38, 407 61 Staré Křečany
 2x vlastní
K vyvěšení na úřední desce:
1. Městský úřad Rumburk (vyvěsit na úřední desce po dobu 15ti dnů a vrátit zpět
s potvrzením o vyvěšení a sejmutí) a současně sejmout písemnost Městského úřadu
Rumburk – vodoprávního úřadu č. j. OŽP/29312-18/3737—12/lat ze dne 30.07.2018
opatření obecné povahy o zákazu odběru povrchových vod
2. Městský úřad Jiříkov (vyvěsit na úřední desce po dobu 15ti dnů a vrátit zpět
s potvrzením o vyvěšení a sejmutí) a současně sejmout písemnost Městského úřadu
Rumburk – vodoprávního úřadu č. j. OŽP/29312-18/3737—12/lat ze dne 30.07.2018
opatření obecné povahy o zákazu odběru povrchových vod
3. Městský úřad Krásná Lípa (vyvěsit na úřední desce po dobu 15ti dnů a vrátit zpět
s potvrzením o vyvěšení a sejmutí) a současně sejmout písemnost Městského úřadu
Rumburk – vodoprávního úřadu č. j. OŽP/29312-18/3737—12/lat ze dne 30.07.2018
opatření obecné povahy o zákazu odběru povrchových vod
4. Obecní úřad Staré Křečany (vyvěsit na úřední desce po dobu 15ti dnů a vrátit zpět
s potvrzením o vyvěšení a sejmutí) a současně sejmout písemnost Městského úřadu
Rumburk – vodoprávního úřadu č. j. OŽP/29312-18/3737—12/lat ze dne 30.07.2018
opatření obecné povahy o zákazu odběru povrchových vod
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