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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, 
podle ustanovení 

 § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

 § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) 

 § 105 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní 
zákon), v platném znění  

 
s účinností od 22.05.2020 do odvolání 

 
podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona bez 
veřejného projednání, ve veřejném zájmu z důvodu pokračujícího období nízkých srážkových úhrnů a 
poklesu hladin povrchových vod na hranici hydrologického sucha, bez náhrady 
 

z a k a z u j e 
 

obecné nakládání s povrchovými vodami (odběr) 
z těchto vodních toků na území města Holešova 

 
Rusava 
Mojena 

Přílepský potok 
Rymický potok 
Tučapský potok 

Žabínek 
Žopka 

Žopský potok 
 

včetně jejich přítoků 
 

na katastrálních územích Holešov, Všetuly, Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy, obec Holešov, ve 
Zlínském kraji. 
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Odůvodnění: 
Vodoprávní úřad obdržel doporučení správce povodí, kterým je Povodí Moravy, s. p., zvážit možnost 
upravit nakládání s vodami, a to vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické 
situaci. Dle aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 20. 5. 2020, kde správci povodí 
situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb, vyplývá, že v povodí Moravy se průtoky 
pohybují v rozmezí 20 – 35 % květnových hodnot. 
 
Stav povrchových vod ve vodních tocích se pohybuje při hranici minimálního zůstatkového průtoku a 
vodoprávní úřad posoudil tento stav jako kritický. Z důvodu pokračujícího období nízkých srážkových 
úhrnů a poklesu hladin povrchových vod ve vodních tocích, k hranici minimálního zůstatkového 

průtoku Q 355, může docházet ke kyslíkovému deficitu, úhynu ryb ve vodních tocích, hygienickým 

závadám a zhoršení životního prostředí. V důsledku vysokých teplot a téměř bezesrážkového období 
bude dále klesat vlhkost půdy a budou zesilovat problémy s narůstajícím suchem. Cílem tohoto 
opatření obecné povahy je zajištění alespoň základní ekologické funkce vodních toků.  
 
Vzhledem k vážnosti situace na vodních tocích – dlouhotrvající sucha, vodoprávní úřad, podle 
ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu, 
v situaci podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona, vydal opatření obecné povahy jako „první 
úkon“, aniž by návrh opatření obecné povahy projednal postupem podle ustanovení § 172 správního 
řádu. 
 
Pro držitele platných povolení k odběru vody platí podmínky stanovené v daném povolení, 
zejména dodržování minimálního zůstatkového průtoku v korytě vodního toku. 
 
Na základě výše uvedeného a rovněž na základě doporučení správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., 
rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku. 
 
 
Poučení:  
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat 
opravný prostředek. Uvedené opatření je vydáno ve veřejném zájmu a bez nároku na náhradu. 
 

 
otisk úředního razítka 

 
Ing. Lucie Kaňová, v. r.  
referent vodoprávního úřadu 
 
Upozornění: 
Vzhledem ke stávajícímu suchému období klesají také hladiny podzemních vod ve studnách. Proto by 
voda ze studní měla být využívána zejména pro pitné účely a osobní hygienu. 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu jeho platnosti. Po sejmutí 
bude zasláno zpět vodoprávnímu úřadu. 
 
Datum nabytí účinnosti opatření: 22.05.2020 
 
Ev.č.: 197/2020 
Vyvěšeno dne: 22.05.2020  
Bude sejmuto dne: do odvolání 
Sejmuto dne: 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
 
Obdrží: 
K vyvěšení: 
Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
Na vědomí: 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Povodí Moravy, s. p., provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín – Malenovice 
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín 


