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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO
VEŘEJNOU POTŘEBU
(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)
Výroková část:
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný
podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění platných předpisů (dále jen
zákon o vodovodech a kanalizacích), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve veřejném zájmu
s platností od 5.5.2017 do 31.7.2017
v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a v souladu s § 25 odst. 3, §172 a
§173 správního řádu

Omezuje
užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Sluštice
spočívající v zákazu zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů a ostatních činností
souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a hygienickým
účelům.
Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.
V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouští přestupku podle § 32 odst. 5 písm. d)
zákona o vodovodech a kanalizacích s výší pokuty do 50 000 Kč. V případě právnických osob se jedná
o správní delikt dle § 33 odst. 7 písm. d) zákona o vodovodech a kanalizacích s výší pokuty do 50 000
Kč.
Odůvodnění:
Dne 28.3.2017 požádal provozovatel skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu v obcích Květnice,
Dobročovice, Škvorec, Třebohostice, Tuklaty, Tlustovousy, Břežany II, Nová Ves II a Rostoklaty
VODOS s.r.o., IČO 47538457, sídlo: Legerova 21, 280 02 Kolín o vydání opatření obecné povahy na
dočasné omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu ve výše uvedených obcích a dále v obci
Sluštice a Úvaly, ulice Radlická, kde je zdrojem vody pro zásobení těchto obcí voda předaná od
společnosti Pražské vodovody a kanalizace a. s..
Dle sdělení žadatele je v současné době množství předávané vody nedostačující a nelze jej z důvodu
technických kapacit na straně dodavatele, společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s., navýšit.
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Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na úřední desce dotčené obce – obec Sluštice a na úřední
desce MěÚ Říčany. Proti Návrhu opatření obecné povahy nebyly ve stanovené lhůtě vzneseny žádné
připomínky
Poučení:
V souladu s §172 správního řádu a § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích opatření obecné
povahy nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu.
V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Ing. Petra Martanová v. r.
referent oddělení vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba
„otisk úředního razítka“

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci (doručenky)
VODOS s.r.o., IDDS: 7tdtvte
sídlo: Legerova č.p. 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2
ostatní dotčené osoby v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou dle § 25 správního
řádu

ostatní:
Obec Sluštice, IDDS: ng3apv5
sídlo: Sluštice č.p. 21, 250 84 Sibřina
Obecní úřad Sluštice, IDDS: ng3apv5 – k vyvěšení na úřední desku + vrátit zpět s potvrzením
o vyvěšení
sídlo: Sluštice, 250 84 Sibřina
Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí č.p. 53/40, 251 01 Říčany u Prahy ng3apv5 – k vyvěšení
na úřední desku + vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení

