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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 ODVOLÁNÍ 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 (dále jen "vodní zákon") 

a dle ust. § 6 odst. 4) vodního zákona, za použití § 115a vodního zákona   

 

odvolává s účinností od 5.9.2017 

zákaz nakládání s povrchovými vodami (odběr) 

v celém správním území ORP Rožnov pod Radhoštěm.  

 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, upouští na základě § 115a, odst. 1 a 

2 vodního zákona od veřejného projednání tohoto opatření obecné povahy. 

Odůvodnění: 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad 

vyhlásil zákaz nakládání s povrchovými vodami (odběr) v celém správním území ORP Rožnov pod 

Radhoštěm s účinností od 20.7.2017 do odvolání, ze všech vodních toků v celém správním území ORP 

Rožnov pod Radhoštěm 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.  

Zákaz byl vyhlášen veřejnou vyhláškou – opatřením obecné povahy ze dne 20.7.2017, pod č.j. 

MěÚ/OŽP/25483/2017/VH/Hr-231/2. Důvodem k vyhlášení zákazu odběru vody bylo dlouhotrvající 

bezdeštné období, v jehož důsledku nastal na vodních tocích minimální zůstatkový průtok. Odběrem 

vody by docházelo ještě více ke snížení průtoku, k nárůstu kyslíkového deficitu, úhynu ryb, 

hygienickým závadám a zhoršení životního prostředí. Omezení odběru povrchových vod bylo nutné 

pro zajištění základní ekologické funkce vodního toku. Jelikož tato mimořádná situace vyžadovala 

bezodkladné vydání opatření obecné povahy vodoprávním úřadem, nebyla věc projednána s dotčenými 

subjekty. 

V současné době dosáhla úroveň hladiny povrchových vod na předmětných tocích takové výše, při 

které již nebudou nakládáním s povrchovými vodami ohroženy zájmy ochrany přírody a další zájmy 

chráněné vodním zákonem, rozhodl místně a věcně příslušný vodoprávní úřad odvolat uvedený zákaz, 

a umožnit tak nakládání s povrchovými vodami v rozsahu stanoveném vodním zákonem. 

 

Pro držitele platných povolení k odběru vody platí podmínky stanovené v daném povolení, zejména 

dodržení minimálního zůstatkového průtoku v korytě vodního toku. 
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Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení. 

 

 

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.  

 

 

 

Otisk úředního razítka. 

 

Ing. Marie Hrabovská 

vedoucí odboru životního prostředí 

 

Toto opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a zároveň 

zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

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

 

 

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

 

 

Doručí se: 

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 

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: 5.9.2017 
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