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VEŘEJ NÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle § 25 a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a
o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a místně příslušný podle § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a § 30 zákona
o vodovodech a kanalizacích, v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a
kanalizacích a §§ 171-174 správního řádu posoudil žádost, kterou dne 7.7.2014 podala
Moravská vodárenská, a.s., IČO 61859575, Tovární 41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
(dále jen "navrhovatel"),
a na základě tohoto posouzení:
vydává
podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích
opatření obecné povahy, kterým

dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou
potřebu
v obcích Skalka, Pivín a Čelčice k užitkovým účelům
(především zálivka pozemků a napouštění bazénů)
z důvodu nedostatku pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit a nedostatečných
zdrojů vody nahradit.

Omezení je platné do 14.9.2014
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, neboť hrozí vážná
újma veřejnosti (dle § 173 odst. 1 správního řádu).
Odůvodnění:
Dne 7.7.2014 podal navrhovatel návrh na dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro
veřejnou potřebu v obcích Skalka, Pivín a Čelčice k užitkovým účelům (především zálivka
pozemků a napouštění bazénů). Tímto dnem bylo zahájeno řízení o návrhu opatření obecné
povahy.
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Žádost byla doložena dokladem o projednání provozovatele a vlastníka vodovodu s dotčenými
obcemi.
Vodoprávní úřad dne 7.7.2014 zveřejnil návrh opatření úřední povahy na úřední desce
Magistrátu města Prostějova a úředních deskách dotčených obcí. V návrhu stanovil termín
veřejného projednání na 14.7.2014. V návrhu vodoprávní úřad stanovil, že dotčené osoby jsou
oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5
pracovních dní ode dne jeho zveřejnění nebo na veřejném projednání uplatnit ústní připomínky.
Dne 14.7.2014 proběhlo veřejné projednání, ze kterého byl sepsán protokol. K návrhu opatření
obecné povahy nikdo nevznesl námitky ani připomínky.
Vodoprávní úřad vydal dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
neboť zdroj vody Skalka vykazuje deficit oproti spotřebě vody v jím zásobených obcích.
Vzhledem k letošnímu suchému roku se i přes kontinuální návoz pitné vody do vodojemu nedaří
provozovateli vodovodu udržet vyrovnanou vodní bilanci mezi nátokem vody do vodojemu a
odběry.
Poučení :
Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti dnem
vyvěšení veřejné vyhlášky (dle § 173 odst. 1 správního řádu).
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Účinky
rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Otisk razítka
Ing. Martina Cetkovská v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Toto veřejná vyhláška musí být vyvěšena do 14.9.2014 na úředních deskách Magistrátu města
Prostějova, Obecního úřadu Skalka, Obecního úřadu Pivín, Obecního úřadu Čelčice a zároveň
musí být vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zároveň Vás žádáme o navrácení vyhlášky po vyplnění dat o vyvěšení a sejmutí zástupci
odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.
Vyplní Magistrát města Prostějova, OÚ Skalka, OÚ Pivín,. OÚ Čelčice:
Opatření bylo vyvěšeno na úřední tabuli dne :
Opatření bylo sejmuto z úřední tabule dne :

Datum, razítko, podpis :
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Obdrží:
1. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
2. Obec Skalka
3. Obec Pivín
4. Obec Čelčice
5. Obecní úřad Skalka – vývěska
6. Obecní úřad Pivín – vývěska
7. Obecní úřad Čelčice – vývěska
8. Magistrát města Prostějova – vývěska
9. A/A

