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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY

Výroková část:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle
ustanovení § 11 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a podle § 104 odst. 2 písm. a) a ust. § 106 odst. 1) 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "vodní zákon"), na základě doporučení správce povodí a správce významného vodního toku
Rožnovské Bečvy - Povodí Moravy, s.p., Brno, ze dne 18.7.2017 a aktuálního stavu na vodních tocích

Z A K A Z U J E

podle ustanovení § 109 odst. 1) vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona ve veřejném 

zájmu

nakládání s povrchovými vodami (odběr)

v celém správním území ORP Rožnov pod Radhoštěm,

tj. odběr vody ze všech vodních toků v povodí Rožnovské Bečvy pro účely zalévání zahrad, 

napouštění nádrží a bazénů, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů 

(domácností) užitkovou vodou, zálivky všech sportovišť (kurty, hřiště, golf) a mytí motorových 

vozidel

s účinností od 20.7.2017 do odvolání.

Odůvodnění:

Dne 18.7.2017 obdržel Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí upozorňující dopis
správce toku Rožnovské Bečvy Povodí Moravy, s.p., Brno na výskyt výrazně podprůměrných průtoků ve 
vodních tocích. Ve většině vodních toků se vyskytují v současné době minimální průtoky, kdy se vodnosti 
neovlivněných toků pohybují v rozmezí 3 - 40% měsíčního normálu. Situace na drobných vodních tocích je 
ještě nepříznivější. Ve většině případů protékají koryty toků extrémně nízké průtoky. Vzhledem 
k přetrvávajícímu suchému období, k dlouhodobě špatnému vývoji hydrologické situace na vodních tocích a 
k nepříznivé prognóze vývoje klimatické situace z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí (vysokých 
teplot a poklesu hladin povrchových vod ve vodních tocích pod hranici minimálního zůstatkového průtoku 
Q355d), může dojít ke kyslíkovému deficitu, úhynu ryb, ohrožení vodních ekosystémů v tocích a k celkovému
zhoršení životního prostředí. Omezení odběru povrchových vod je nutné pro zajištění základní ekologické 
funkce vodního toku. 

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.

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.
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Na základě výše uvedených skutečností a doporučení správce povodí, tj. Povodí Moravy, s.p., Brno rozhodl 
vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:
Proti 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 opatření obecné povahy přímo 
dotčeni, nemohou uplatnit písemné odůvodněné námitky podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.

Uvedené omezení podle § 109 odst. 1 vodního zákona je činěno ve veřejném zájmu a je bez náhrady.

Dle § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti, a to dnem vyvěšení veřejné 
vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.

Všechny obce tímto žádáme o sdělení tohoto opatření ve svých obcích i dalším způsobem v místě obvyklým (např. 
místním rozhlasem a podobně).

Upozornění:

Pro držitele platných povolení k odběru vody platí podmínky stanovené v daném povolení, zejména dodržení 
minimálního zůstatkového průtoku v korytě vodního toku. V současné době již minimální zůstatkový průtok 
na vodních tocích nastal.

Nedodržení této vyhlášky nebo podmínek vydaných v platných povoleních bude řešeno ve správních řízeních 
s využitím maximálních sankcí vyplývajících z vodního zákona.

Otisk úředního razítka.

Ing. Marie Hrabovská
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup po 
dobu jeho účinnosti.

Vyvěšeno dne……………………… Sejmuto dne…………………………..

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření.

Doručí se:
Veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední desce do odvolání vodoprávním úřadem.

Obdrží:

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 757 01 Rožnov pod Radhoštěm
Město Zubří, IDDS: pegbuzc
Obec Vigantice, IDDS: cumajse
Obec Vidče, IDDS: 8qjbrsm
Obec Valašská Bystřice, IDDS: ftibhmt
Obec Hutisko-Solanec, IDDS: kvvbdxn
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f
Obec Prostřední Bečva, IDDS: wiea7pb
Obec Horní Bečva, IDDS: 2wjbd9u
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Na vědomí:
Gumárny Zubří, akciová společnost, IDDS: 46hces7
Ing. Radomír Šrámek, IDDS: ga8jeg4
Rybářství Přerov, a.s., IDDS: uzducn7
ENERGOAQUA, a.s., IDDS: hrjvjba
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, IDDS:8xzf4vx
Valašský golfový klub spol. s r.o., IDDS: i3v9niz
KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., IDDS: ba8g3qa
Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Moravy, Vsetín, IDDS: e8jcfsn
Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Územní svaz pro Moravu a Slezsko, IDDS: 
wfqyvcs
Kubáň Miroslav, 756 57 Horní Bečva 270

Vypraveno dne: 20.7.2017
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