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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 22.01.2021
ruší
zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami (odběr vody),
který byl vydán dne 22.05.2020 pod č. j. HOL-13905/2020/ŽP/LKA podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního
zákona a v souladu s ustanovením § 115a) vodního zákona z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí,
vysokých teplot a poklesu hladin povrchových vod na hranici hydrologického sucha a to pro tyto vodní toky
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:
Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, vydal dne 22.05.2020 pod č. j. HOL-13905/2020/ŽP/LKA
opatření obecné povahy, kterým zakázal do odvolání obecné nakládání s povrchovými vodami, tj. odběr
vody z vodních toků na území města Holešov (včetně místních částí) a to z důvodu dlouhotrvajícího
bezdeštného období, vysokých teplot a poklesu hladin povrchových vod ve vodních tocích k hranici
minimálního zůstatkového průtoku Q355. Cílem tohoto opatření obecné povahy bylo zajištění alespoň
základní ekologické funkce vodních toků.
Vodoprávní úřad tímto opatřením obecné povahy ruší zákaz obecného nakládání s vodami vzhledem k
tomu, že v uplynulých dnech vlivem srážek došlo v povodí Rusavy ke zlepšení hydrologických podmínek v
korytech vodních toků a je předpoklad, že v nastávajícím zimním období bude potřeba odběru vody z
vodních toků ve srovnání s letním obdobím minimální. Dle prognózy Českého hydrometerologického ústavu
lze nadále očekávat počasí srážkově průměrné pro toto roční období. Na základě výše uvedeného rozhodl
vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku.
Pro držitele platných povolení k odběru vody platí podmínky stanovené v daném povolení, zejména
dodržování minimálního zůstatkového průtoku v korytě vodního toku.

(otisk úředního razítka)

Ing. Lucie Kaňová, v. r.
referentka vodoprávního úřadu

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno a po dobu 15 - ti dnů na úřední desce Městského úřadu
Holešov a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí lhůty pro vyvěšení žádáme o potvrzení a
zaslání zpět.
Datum nabytí účinnosti opatření: 22.01.2021

Ev.č.:25/2021
Vyvěšeno dne: 22.01.2021
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
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