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Vaše č.j.:    

Ze dne:                  

Naše č.j.:              MUUO/28021/2015/ŽP/Ku 

Naše sp.zn.:          ŽP-Vod/4132/2015 

 

Vyřizuje:    Kubešová B. 

Počet listů:    2 

Počet příloh:  

Počet listů příloh: 

Tel.                        465 514 216 

E-mail:                   kubesova@muuo.cz 

 

Datum:     11. 08. 2015 

 

 

 

Upozornění  

 

 nakládání s povrchovými a podzemními vodami v době sucha   

na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí  

 

 

Městský  úřad Ústí  nad Orlicí,  jako věcně příslušný vodoprávní úřad  podle ustanovení § 104 odst. 2 

písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "vodní zákon") a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,                   

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) obdržel dne 10. 07. 2015 zprávu o suchém 

období v červenci 2015 od správce povodí - Povodí Labe, státní podnik. Tato zpráva hodnotí současné 

období z pohledu hydrologické situace, kdy průtoky ve vodních tocích jsou hodnoceny jako výrazně 

podprůměrné. Vodoprávní úřad Ústí nad Orlicí situaci na vodních tocích v našem správním obvodě 

průběžně monitoruje. Hladiny ve vodních tocích mají klesající tendenci. Na většině místech již 

dosáhly hranice sucha. S ohledem na dlouhodobě nepříznivý vývoj hydrologické situace na vodních 

tocích a vzhledem k další nepříznivé prognóze vývoje klimatické situace  

 

vodoprávní úřad nabádá všechny občany a organizace k hospodárnému nakládání  

s podzemními i povrchovými vodami. 

 

V nadcházejícím období je nutné omezit odběry vod z vodních toků a ze studní, které neslouží 

pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, především omezit odběry pro napouštění bazénů, 

zalévání zahrad (trávníků) a závlahu ploch (např. sportoviště).  

 

 
 

 

Městský úřad Ústí nad Orlicí 
odbor životního prostředí 

http://www.ustinadorlici.cz/
mailto:kubesova@muuo.cz
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V období přechodného nedostatku vody, kdy je ohroženo zásobování obyvatel pitnou vodou, kdy to 

vyžaduje veřejný zájem, může vodoprávní úřad bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou 

povolená nakládání s povrchovými a podzemními vodami, případně tato nakládání omezit nebo i 

zakázat (viz. ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona). Dále bude vodoprávní úřad věnovat zvýšenou 

pozornost případným nepovoleným odběrům podzemních a povrchových vod. 

 

Z výše uvedených důvodů může vodoprávní úřad podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona omezit 

nebo i zakázat obecné nakládání s vodami (jedná se o odběry povrchových vod nebo jiné nakládání 

s nimi pro vlastní potřebu bez použití zvláštního technického opatření). 

 

Doufáme, že v případě hospodárného využívání vodních zdrojů, které máme u nás k dispozici,                  

bez neoprávněných odběrů povrchové nebo podzemní vody, nebude vodoprávní úřad nucen vydat 

výše uvedená opatření. 

 

Vodoprávní úřad tímto žádá obce v našem správním obvodě, aby seznámily obyvatele s výše 

uvedenými skutečnostmi (prostřednictvím dostupných možností – rozhlas, vyvěšením na úřední desku 

nebo jiným způsobem v místě obvyklým). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Tomáš Kopecký 

                                                                                     vedoucí odboru životního prostředí 

         Božena Kubešová  

      oprávněná úřední osoba 

 

 

 

Doručí se : 

 

Městský úřad Brandýs nad Orlicí, Náměstí Komenského 203, 561 12  Brandýs nad Orlicí 

Obecní úřad České Libchavy 

Obecní úřad Libchavy, Dolní Libchavy 93, 561 16  Libchavy 

Obecní úřad Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 561 17  Dlouhá Třebová 

Obecní úřad Dolní Dobrouč, Dolní Dobrouč 380, 561 02  Dolní Dobrouč 

Obecní úřad Hnátnice, Hnátnice 87, 561 01 Hnátnice 

Obecní úřad Hrádek, Hrádek 33, 562 01  Ústí nad Orlicí 

Obecní úřad Jehnědí, Jehnědí 3, 562 01  Ústí nad Orlicí 

Obecní úřad Orlické Podhůří, Dobrá Voda 4, 562 01  Ústí nad Orlicí 

Obecní úřad Řetová, Řetová 190, 561 41  Řetová 

Obecní úřad Řetůvka, Řetůvka 53, 561 41  Řetová 

Obecní úřad Sopotnice, Sopotnice 273, 561 15  Sopotnice 

Obecní úřad Sudislav nad Orlicí 65, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Obecní úřad Velká Skrovnice, Velká Skrovnice 30, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Obecní úřad Voděrady, Voděrady 77, 566 01  Vysoké Mýto 

http://www.ustinadorlici.cz/
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