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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD 

 
Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 
104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, na návrh správce povodí státního podniku Povodí Ohře, se sídlem 
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, dle ustanovení § 115a vodního zákona vydává opatření 
obecné povahy, kterým se ve veřejném zájmu 
 

s účinností od 17. 7. 2020 do odvolání 
 
podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona 
 

Z A K A Z U J E   O D B Ě R   P O V R C H O V Ý C H   V O D  
 
z těchto vodních toků, včetně všech jejich přítoků:  
 
Název IDVT ř. km od: ř. km do: 

Modla 10226172 0,000 26,500 

Milešovský potok 10100509 0,000 14,200 

Žejdlík – LBP Ohře 10221462 5,700 16,700 

Podsedický potok 10221555 0,000 pramen 

Náhon Rosovky 10221706 0,000 1,627 

Chotiměřský potok 10223650 0,000 pramen 

Březenský potok (LBP Milešovského potoka) 10228433 0,000 pramen 

Dobkovičský potok (Chotiměřský) 10235412 0,000 pramen 

Rosovka (Klapský potok) 10283965 0,000 pramen 

 
Na území obcí: 
 
Lovosice 
Libochovice 
Třebenice 
Černiv 
Čížkovice 
Děčany 
Dlažkovice 

Chodovlice 
Chotěšov 
Chotiměř 
Jenčice 
Klapý 
Lkáň 
Lukavec 

Malé Žernoseky 
Podsedice 
Radovesice 
Sedlec 
Slatina 
Sulejovice 
Třebívlice 

Úpohlavy 
Velemín 
Vchynice 
Vlastislav 

 
Zákaz platí pro všechna dotčená katastrální území uvedených obcí. 
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Zákaz nakládání s povrchovými vodami se netýká odběrů pro zásobování obyvatelstva vodou, pro 
požární účely a dále odběrů z nádrží, jejichž účelem jsou mj. uvedené odběry vody. 
 
 
Odůvodnění 
Dne 28. 5. 2020 obdržel vodoprávní úřad MěÚ Lovosice oznámení správce povodí Povodí Ohře, státní 
podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov týkající se významného snížení průtoků na 
některých vodních tocích. Správce povodí uvádí, že vzhledem k velmi nízkým průtokům a v případě, že 
uvedený stav bude trvat i nadále, dojde ve vodních tocích ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení 
vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodního toku.  
 
Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace, s ohledem na mimořádnosti situace 
a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad 
v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a § 115a odst. 2 vodního zákona upustil od projednání 
s dotčenými subjekty a od veřejného projednání. 
 
Vodoprávní úřad žádá o vyvěšení opatření obecné povahy na úředních deskách dotčených obecních 
úřadů. Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce i na úřední desce s dálkovým přístupem 
příslušných obecních úřadů po celou dobu jeho účinnosti a na úřední desce MěÚ Lovosice. Vodoprávní 
úřad žádá místně příslušné obecní úřady o sdělení tohoto oznámení v obcích dalším způsobem v místě 
obvyklým (např. místní rozhlas, zpravodaj apod.). 
 
 
Poučení 
Dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek. Toto opatření je vydáno ve veřejném zájmu bez náhrady. Soulad opatření obecné povahy 
s právními předpisy lze podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení. K 
vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož 
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. 
 
Dle § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti, a to dnem vyvěšení 
veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje. 
 
V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouštění přestupku dle § 116 odst. 1 písm. r) 
vodního zákona, za který může být udělena sankce do 50 000 Kč. V případě právnických a fyzických 
podnikajících osob se jedná o přestupek dle § 125a odst. 1 písm. t) vodního zákona za který muže být 
udělena sankce do výše 100 000 Kč. 
 
Vodoprávní úřad dále sděluje obecním úřadům, že mohou dle § 105 odst. 1 vodního zákona v případě, 
že to uznají za vhodné, omezit obecné nakládání s povrchovými vodami dle § 6 odst. 4 vodního zákona, 
které by mělo za následek snížení průtoků v uvedených vodních tocích. 
 
 
otisk úředního razítka 
 
Ing. Vojtěch Hamerník v. r. 
vedoucí odboru životního prostředí 
MěÚ Lovosice 
 
 
 
Žádáme o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na úřední desce po celou dobu platnosti, dále o 
vyznačení dne vyvěšení a sejmutí a poté vrácení na MěÚ Lovosice, odbor životního prostředí. 
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Vyvěšeno: ……………………………………………   Sejmuto: …………………………………………….. 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Rozdělovník: 
 Doručí se (s žádostí o vyvěšení na úřední desce): 

 Městský úřad Lovosice 

 Městský úřad Třebenice 

 Městský úřad Libochovice 
 Obecní úřad Černiv 
 Obecní úřad Čížkovice 
 Obecní úřad Děčany 
 Obecní úřad Dlažkovice 
 Obecní úřad Chodovlice 
 Obecní úřad Chotěšov 
 Obecní úřad Chotiměř 
 Obecní úřad Jenčice 
 Obecní úřad Klapý 
 Obecní úřad Lkáň 
 Obecní úřad Lukavec 
 Obecní úřad Malé Žernoseky 
 Obecní úřad Podsedice 
 Obecní úřad Radovesice 
 Obecní úřad Sedlec 
 Obecní úřad Slatina 
 Obecní úřad Sulejovice 
 Obecní úřad Třebívlice 
 Obecní úřad Úpohlavy 
 Obecní úřad Velemín 
 Obecní úřad Vchynice 
 Obecní úřad Vlastislav 

 
Na vědomí: 

 Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (POH/23526/2020/032300) 

 Lesy ČR, státní podnik, Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice 

 AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří, Michalská 14, 412 01 Litoměřice 

 MěÚ Lovosice OŽP – orgán ochrany přírody a krajiny 
 
spis 
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