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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
Výroková část: 

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (vodní zákon), podle § 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), v souladu s § 25 správního řádu, v řízení o vydání 
opatření obecné povahy podle § 171 až 174 správního řádu na základě návrhu, který dne 22.4.2020 
podala 

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku Ptáku 387, Žižkov, 284 
01  Kutná Hora 1 

(dále jen "navrhovatel"), posoudil návrh a na základě tohoto posouzení podle § 15 odst. 4 zákona  
o vodovodech a kanalizacích vydává opatření obecné povahy, kterým se  
 

DOČASNĚ OMEZUJE UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO 
VEŘEJNOU POTŘEBU V OBCI PODVEKY 

 ČÁST ÚTĚCHVOSTY 

na dobu od 01.06.2020 do 31.08.2020 

kromě období, ve kterém bude omezení užívání pitné vody odvoláno Vodohospodářskou společností 
Vrchlice – Maleč, a.s. Obec Podveky bude o odvolání omezení, popř. opětovném omezení užívání pitné 
vody informovat dotčené osoby místním rozhlasem a písemným oznámením zveřejněným na své úřední 
desce. 

Vodu z veřejného vodovodu lze užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům. 

V uvedeném období je zakázáno používat vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu pro: 
 zalévání pozemků, 
 napouštění bazénů a akumulačních nádrží,  
 mytí automobilů,  
 dopouštění vlastních zdrojů vody (studní), 

vzhledem k nedostatku pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit a nedostatečných zdrojů 
vody nahradit. 
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Vodoprávní úřad v souladu s § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích upouští od veřejného 
projednávání. 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky (dle § 15 odst. 3 zákona o 
vodovodech a kanalizacích). 

 

Odůvodnění: 

Provozovatel a vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Podveky – místní části Útěchvosty, kterým 
je Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku Ptáku 387, Žižkov, 284 01  
Kutná Hora, podal dne 22.4.2020 návrh na vydání opatření obecné povahy podle § 15 odst. 4 zákona o 
vodovodech a kanalizacích, o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu 
pro občany místní části Útěchvosty. 

Pro zásobování místní části Útěchvosty pitnou vodou je využíván zdroj podzemní vody – jímací zářez o 
vydatnosti 0,1 l/s. Kapacita podzemního zdroje pitné vody je však v současné době nedostačující.  
V místní části Útěchvosty nastává především v letních měsících přechodný nedostatek pitné vody vlivem 
zalévání pozemků, napouštění bazénů, mytí aut apod. Situaci s nedostatkem pitné vody také zhoršuje 
nárazové vyžívání rekreačních obydlí. 

Provozovatel řeší nedostatečné množství pitné vody jednorázovým navážením pitné vody do vodojemu 
Útěchvosty (40 m3) pomocí autocisterny. Navážení pitné vody do vodojemu je však v tomto období 
techniky i ekonomicky neúnosné. 

Podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžaduje-li to veřejný zájem, 
především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo 
nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad po projednání s obcí, vlastníkem a 
provozovatelem vodovodu vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení pitné vody z vodovodu 
pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. Vodoprávní úřad došel na základě podkladů k závěru, že 
předpoklady tohoto ustanovení byly naplněny. Opatření obecné povahy je vydáváno ve veřejném zájmu, 
kterým je zásobování obyvatel obce, napojených na veřejný vodovod pitnou vodou, i v období sucha. 

Vodoprávní úřad v souladu s § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích stanovil, že se toto 
opatření obecné povahy neprojednává veřejně.  

Opatření obecné povahy se vztahuje na všechny obyvatele místní části Útěchvosty, kteří odebírají pitnou 
vodu z veřejného vodovodu, a neznamená omezení základních potřeb obyvatel.  

Vzhledem k tomu, že návrh byl podán vlastníkem vodovodu, který je současně jeho provozovatelem, 
projednal vodoprávní úřad návrh opatření obecné povahy v souladu s § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a 
kanalizacích již pouze s příslušnou obcí Podveky. Vzhledem k tomu, že právními předpisy není dána 
forma tohoto předjednání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad z důvodu urychlení procesu projednal 
toto prostřednictvím emailu. Vzhledem k tomu, že se opatření vztahuje na celé 3 měsíce (tj. maximální 
období, na které lze užívání pitné vody omezit) bylo dohodnuto s provozovatelem vodovodu, že 
v případě, kdy kapacita podzemního zdroje místní části Útěchvosty bude opět dostatečná a do vodojemu 
nebude dodávána voda prostřednictvím cisteren, bude obec Podveky provozovatelem o tomto stavu 
informován. Tato informace bude provozovatelem předána také vodoprávnímu úřadu 
(krulis@mu.kutnahora.cz, 327 710 262). Zástupce obce pak uvědomí občany místní části Útěchvosty 
(místním rozhlasem a písemným oznámením, vyvěšeným na úřední desce) o tom, že opatření obecné 
povahy se odvolává a to do doby, než provozovatel opět informuje obec Podveky o opakovaném 
nedostatku pitné vody a tedy nutnosti omezit užívání pitné vody ve znění tohoto opatření obecné povahy.  

 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

Vzhledem k tomu, že omezení využívání pitné vody je veřejným zájmem, vydal vodoprávní úřad na 
základě výše uvedeného návrhu opatření, v němž stanovil, pro jaké účely nelze po přechodnou dobu 
využívat vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodoprávní úřad vydal opatření obecné povahy po 
projednání s obcí, provozovatelem a vlastníkem vodovodu, a to na dobu nejvýše 3 měsíce.  
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Poučení: 

O vydání opatření obecné povahy uvědomí místně příslušný obecní úřad (tj. Obecní úřad Podveky) 
dotčené osoby způsobem v místě obvyklým (např. místním rozhlasem).  

V souladu s § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích jsou dotčené osoby oprávněny podat proti 
opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění 
na úřední desce vodoprávního úřadu Městského úřadu Kutná Hora. 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti zveřejněním na úřední desce vodoprávního úřadu. 

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 
prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními 
předpisy posoudit v přezkumném řízení.  

 
Toto opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, v souladu s 
§ 173 odst. 1 správního řádu, a musí být vyvěšeno na úředních deskách Obecního úřadu Podveky a 
Městského úřadu Kutná Hora a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Dle § 173 odst. 1 (resp. § 172 odst. 1) správního řádu musí být opatření obecné povahy zveřejněno 
nejméně po dobu 15 dnů. Vzhledem k předmětu stanovené opatřením obecné povahy vodoprávní úřad 
doporučuje jeho zveřejnění po dobu účinnosti opatření obecné povahy, tj. do 31.08.2020. Vyhláška 
s datem vyvěšení a datem sejmutí s podpisem oprávněné osoby bude zaslána Městskému úřadu Kutná 
Hora, odboru životního prostředí. 
 

 
 
 

Ing. Ondřej Kruliš 
oprávněná úřední osoba 

vedoucí vodoprávního úřadu 
  
 
 
 
Obdrží: 
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx 
Obec Podveky, IDDS: wp9bi9k 
Město Kutná Hora, kancelář tajemníka, IDDS: b65bfx3 
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