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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
 
 

O P A T Ř E N Í  O B E C N É  P O V A H Y  

p ř i  p ř e c h o d n é m  n e d o s t a t k u  v o d y  
 
 
Magistrát města Hradec Králové, odbor životní prostředí - oddělení vodního hospodářství, 
věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní 
zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád"), ve veřejném zájmu 
 

I. zakazuje 

bez náhrady, podle § 109 odst. 1 vodního zákona, odběry povrchových vod z vodních 
toků a vodních nádrží na vodních tocích, povolených dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. 
 

II. zakazuje 

bez náhrady, podle § 109 odst. 1 vodního zákona, odběry podzemních vod ze studní 
a vrtů, povolených dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. 

 
Opatření podle bodu I. a II. se nevztahuje na povolené odběry za účelem zásobování 
pitnou vodou, pro potřebu osobní hygieny a jiné odběry povolené ve veřejném zájmu. 
 
 
Místo předmětu opatření podle bodu I. a II.: celé správní území ORP Hradec Králové 

Účinnost opatření podle bodu I. a II.: od 7. 8. 2015   do odvolání 
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Odůvodnění 
 
Vodoprávní úřad vyvdal opatření ve veřejném zájmu, spočívající v zákazu odběru povrchové 
a podzemní vody, s výjimkou zásobování pitnou, pro potřeby osobní hygieny a případné 
odběry ve veřejném zájmu, na základě současné hydrologické a hydrogeologické situace a 
jejího vývoje. 
 

Z důvodu mimořádné situace a možné újmy veřejnému zájmu upustil vodoprávní úřad, 
v souladu s § 109 odst. 1 vodního zákona, od projednání s dotčenými subjekty.  
 

Podkladem pro vydání opatření byla zpráva správce povodí - Povodí Labe, státní podnik, 
(dále jen „PLa“ nebo „správce povodí“), o suchém období v červenci 2015 a dlouhodobě 
nepříznivém vývoji hydrologické situace. Ve zprávě uvádí správce povodí průtoky na 
sledovaných vodních tocích v měsíci červenci, které jsou na hodnotách v rozmezí 30 – 70 %, 
ojediněle 90 – 95 %, dlouhodobého měsíčního průměru.  Vodoprávní úřad také vzal v úvahu 
skutečný stav a průtoky vodních toků, které lze charakterizovat jako podprůměrné. To 
dokládají průběžná měření monitorovacích stanic Českého hydrometeorologického ústavu 
(dále jen „ČHMÚ“) a PLa. Z uvedeného vyplývá, že stavy na vodních tocích jsou pod 
průměrnými hodnotami pro toto období a ve většině případů pod úrovní Q355, což je ukazatel 
stavu sucha na vodním toku. 
 

S ohledem na stav podzemních vod vycházel vodoprávní úřad především z měření ČHMÚ 
ve vrtech umístěných na území ORP a nejbližšího okolí. Z průběžného měření je zřejmé, že 
hladiny podzemní vody, především mělčího charakteru, se pohybují pod hranicí sucha. Dle 
informací na oficiálním webu ČHMÚ, ve srovnání s předchozím měsícem, hladiny 
podzemních vod v měsíci červnu klesaly, a pokles je zřejmý i ve srovnání se stejným 
měsícem v roce 2014. Situaci dokládá také fakt, že klesá i vydatnost sledovaných pramenů. 
 

V dané situaci byl rovněž vzat v úvahu veřejný zájem o péči o veřejnou zeleň, která mimo 
jiné kladně ovlivňuje mikroklima v intravilánech obcí, pomáhá zadržovat půdní vláhu a 
ochlazuje své okolí. To potvrzuje také termovizní snímání teploty v Hradci Králové, které 
provedl dne 22. července 2015 Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. 
 

Při rozhodování vodoprávní úřad zohlednil vývoj hydrologické situace a předpověď počasí na 
nejbližší týdny, kdy se očekávají nadprůměrné až extrémně nadprůměrné teploty a srážky 
spíše podprůměrné až průměrné. Dle informací ČHMÚ bude v důsledku vysokých teplot a 
téměř bezesrážkového období bude dále klesat vlhkost půdy a budou zesilovat problémy 
související s narůstajícím suchem. Z tohoto důvodu nelze očekávat rychlé obnovení stavu 
povrchových vod ve vodních tocích ani stavu podzemních vod, proto vodoprávní úřad 
stanovil dobu opatření na neurčito.  
 

Na základě výše uvedeného, v souladu s potřebou zachovat ekologické funkce vodního toku 
(dle vyhlášky č. 178/2012 Sb) a přednostnímu vyhrazení podzemních vod pro zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou a pro účely využití pitné vody podle zvláštních právních předpisů 
(§ 29 odst. 1 vodního zákona), rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku 
opatření obecné povahy. 
 

Upozornění 

Oprávněné osoby, které mají na základě platného povolení právo nakládat s povrchovými 
vodami a toto právo není tímto opatřením (zákazem) dotčeno, jsou povinni důsledně dbát na 
zachování minimálního zůstatkového průtoku pod místem nakládání. 

Všechny obce ve správním obvodu ORP Hradec Králové (viz rozdělovník) se tímto 
žádají o vyvěšení opatření obecné povahy na úředních deskách a zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to po celou dobu platnosti opatření. 
Současně žádáme o informování dotčených osob způsobem v místě obvyklým (např. 
místní rozhlas, apod.). 
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Poučení 
 
Proti opatření obecné povahy nelze, dle § 173 odst. 2 správního řádu, podat opravný 
prostředek. V souladu s § 115a odst. 1 vodního zákona nabývá opatření obecné povahy 
účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření oznamuje. 
 
Osoby, jejichž práva mohou být opatřením dotčena, mohou k vydanému opatření obecné 
povahy uplatnit připomínky, a to ke zdejšímu vodoprávnímu úřadu. 
 
 
 
 
 
 
 

otisk úředního razítka 

Bc. Petr Zumr 
oprávněná úřední osoba 
vedoucí oddělení vodního hospodářství 
 
 
Obdrží 

dotčené obecní úřady s žádostí o vyvěšení 

  1.  Magistrát města Hradec Králové, odbor správní, Československé armády č.p. 408/51, 
 502 00  Hradec Králové 3 

  2. Obecní úřad Běleč nad Orlicí, IDDS: g8eb3qc 
  3.  Obecní úřad Benátky, IDDS: 6bda9xx 
  4.  Obecní úřad Blešno, IDDS: g8eb3qc 
  5.  Obecní úřad Boharyně, IDDS: e4na9yr 
  6.  Obecní úřad Černilov, IDDS: hwpbe5g 
  7.  Obecní úřad Černožice, IDDS: jnua7ei 
  8.  Obecní úřad Čistěves, IDDS: y4ua6uc 
  9.  Obecní úřad Divec, IDDS: w2ja6je 
10.  Obecní úřad Dobřenice, IDDS: qqba6hm 
11.  Obecní úřad Dohalice, IDDS: pscbxfr 
12.  Obecní úřad Dolní Přím, IDDS: njha38f 
13.  Obecní úřad Habřina, IDDS: ujmaua9 
14.  Obecní úřad Hněvčeves, IDDS: wyzapft 
15.  Obecní úřad Holohlavy, IDDS: yera6r3 
16.  Obecní úřad Neděliště, IDDS: cbkappm 
17.  Obecní úřad Hořiněves, IDDS: kg5beaj 
18.  Obecní úřad Hrádek, IDDS: k6fa6t3 
19.  Obecní úřad Hvozdnice, IDDS: esmapmp 
20.  Městský úřad Chlumec nad Cidlinou, IDDS: enubzs2 
21.  Obecní úřad Chudeřice, IDDS: da2ap85 
22.  Obecní úřad Jeníkovice, IDDS: ry7au58 
23.  Obecní úřad Jílovice, IDDS: gk5a6k5 
24.  Obecní úřad Káranice, IDDS: tqgap7f 
25.  Obecní úřad Klamoš, IDDS: 5mdaxhj 
26.  Obecní úřad Kosice, IDDS: s7ca6fp 
27.  Obecní úřad Kosičky, IDDS: 3yma6fj 
28.  Obecní úřad Kratonohy, IDDS: u73apk3 
29.  Obecní úřad Kunčice, IDDS: mbpam5e 
30.  Obecní úřad Ledce, IDDS: t79byfv 
31.  Obecní úřad Lejšovka, IDDS: 2gxbhd2 
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32.  Obecní úřad Lhota pod Libčany, IDDS: ayya6mm 
33.  Obecní úřad Libčany, IDDS: th9bmzg 
34.  Obecní úřad Libníkovice, IDDS: ierbqcp 
35.  Obecní úřad Librantice, IDDS: ujia6mc 
36.  Obecní úřad Libřice, IDDS: nyxbmse 
37.  Obecní úřad Lišice, IDDS: ax4a9ew 
38.  Obecní úřad Lodín, IDDS: qd7awhp 
39.  Obecní úřad Lochenice, IDDS: 7fya35v 
40.  Obecní úřad Lovčice, IDDS: 26xbtte 
41.  Obecní úřad Lužany nad Trotinou, IDDS: wvkap8t 
42.  Obecní úřad Máslojedy, IDDS: ydkb8ji 
43.  Obecní úřad Mokrovousy, IDDS: r4ha6p9 
44.  Obecní úřad Mžany, IDDS: pkpaw7d 
45.  Městský úřad Nechanice, IDDS: 73fbcjx 
46.  Obecní úřad Nové Město, IDDS: izcidtt 
47.  Obecní úřad Obědovice, IDDS: wcga6g4 
48.  Obecní úřad Olešnice, IDDS: fiaa6uk 
49.  Obecní úřad Osice, IDDS: 2t8apji 
50.  Obecní úřad Osičky, IDDS: xn4api6 
51.  Obecní úřad Písek, IDDS: tvfa6iz 
52.  Obecní úřad Praskačka, IDDS: 28sbbwr 
53.  Obecní úřad Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er 
54.  Obecní úřad Převýšov, IDDS: qpfa9aw 
55.  Obecní úřad Pšánky, IDDS: j2wak6r 
56.  Obecní úřad Puchlovice, IDDS: ntya7fw 
57.  Obecní úřad Račice nad Trotinou, IDDS: 7uibqg4 
58.  Obecní úřad Radíkovice, IDDS: d54a6n2 
59.  Obecní úřad Radostov, IDDS: m9aa6ji 
60.  Obecní úřad Roudnice, IDDS: ht3bpgc 
61.  Obecní úřad Sadová, IDDS: svwbgcj 
62.  Obecní úřad Sendražice, IDDS: h2ybbj7 
63.  Obecní úřad Skalice, IDDS: b2xa86c 
64.  Městský úřad Smiřice, IDDS: nunbrcq 
65.  Obecní úřad Smržov, IDDS: 6fna6dn 
66.  Obecní úřad Sovětice, IDDS: 3jva6sf 
67.  Obecní úřad Stará Voda, IDDS: vxqa6tx 
68.  Obecní úřad Stěžery, IDDS: u7pbyyb 
69.  Obecní úřad Stračov, IDDS: hbbauca 
70.  Obecní úřad Střezetice, IDDS: d4iapid 
71.  Obecní úřad Světí, IDDS: kt8a868 
72.  Obecní úřad Syrovátka, IDDS: uf5a7ee 
73.  Obecní úřad Těchlovice, IDDS: qbja6ug 
74.  Městský úřad Třebechovice pod Orebem, IDDS: ububaym 
75.  Obecní úřad Třesovice, IDDS: y7da8uj 
76.  Obecní úřad Urbanice, IDDS: ewqa8rj 
77.  Obecní úřad Vrchovnice, IDDS: vwjb8mf 
78.  Obecní úřad Všestary, IDDS: wmib5xg 
79.  Obecní úřad Výrava, IDDS: ccaa9kh 
80.  Obecní úřad Vysoká nad Labem, IDDS: h7xbrwr 
81.  Obec Vysoký Újezd, IDDS: mi7a6ga 
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ostatní: 

82.  Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
83.  Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
84.  Městské lesy Hradec Králové a.s., IDDS: 9bye6v8 
85.  Technické služby Hradec Králové, IDDS: 3aak9xj 
86.  Český hydrometeorologický ústav, pobočka Hradec Králové, IDDS: e37djs6 
87.  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
 IDDS: gcgbp3q 
 
 
 
 
 
Toto opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města 
Hradec Králové po celou dobu platnosti opatření a po tuto dobu také bude zveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

Po sejmutí  opatření obecné povahy žádáme o jeho vrácení, doplněné potvrzením o 
vyvěšení a sejmutí, na Magistrát města  Hradec Králové, odbor životního prostředí. 
 
 
 
Veřejná vyhláška zveřejněna dne: ……………………………………… 
 
 
Veřejná vyhláška sejmuta dne: ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis a razítko:   ……………………………………… 
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