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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ZRUŠENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení  
§ 104 odst. 2 písm. c) a  § 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“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle  
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
opatřením obecné povahy v souladu s § 171 až 174 správního řádu,  

RUŠÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. j. MeDO-43836/2019-Kitz-DS  ze dne 01.07.2019

podle § 109 odst. 1 vodního zákona v souladu s § 115a vodního zákona 

vydané odborem životního prostředí Městského úřadu Domažlice ve věci zákazu odběru povrchových vod 
z vodního toku Zubřina pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, zahrad, napouštění nádrží  a bazénů 
v k.ú.  Pelechy,  Pasečnice,  Stráž  u  Domažlic,  Havlovice  u  Domažlic,  Domažlice,  Chrastavice,  Radonice 
u Milavčí, Milavče.

Toto opatření  obecné povahy nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední desce  Městského úřadu 
Domažlice.

Odůvodnění:

Městský  úřad  Domažlice,  odbor  životního  prostředí,  jako  příslušný  vodoprávní  úřad  vzhledem 
k přetrvávajícímu abnormálně nízkému průtoku povrchových vod ve vodním toku Zubřina IDVT 10100148 
(pod úrovní  Q355  –  stav  sucha)  dne  01.07.2019 s  okamžitou  platností a  do odvolání  zakázal opatřením 
obecné povahy odběr povrchových vod z vodního toku Zubřina pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, 
zahrad, napouštění nádrží a bazénů ve správním území ORP Domažlice, tj. v katastrálních územích Pelechy, 
Pasečnice, Stráž u Domažlic,  Havlovice u Domažlic, Domažlice, Chrastavice, Radonice u Milavčí, Milavče, 
jimiž vodní tok Zubřina protéká. 

Vzhledem  k  současnému  vodnímu  stavu  a  průtoku  na  vodním  toku  Zubřina  v  mezích  dlouhodobého 
průměru, odpadl zákonný důvod pro omezení nakládání s povrchovými vodami z vodních toků. V případě 
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vodních toků je za sucho považována situace, kdy průtok poklesne pod kritickou mez, kterou je hodnota  
tzv. 355denního průtoku Q355 .  Průtok ve vodním toku Zubřina je sledován na limnigrafické stanici v profilu  
Zubřina – LG Domažlice, pro který je stanoven průtok  Q355 (stav sucha) ve výši 0,041 m3/s.  Za uplynulý 
týden se průtok povrchových vod v uvedeném profilu pohyboval v rozmezí hodnot 0,120 – 0,070 m3/s. 
Tímto  průtokem  povrchových  vod  je  zachována  ekologická  funkce  vodního  toku  zajišťující  vytváření 
podmínek pro vodní a na vodu vázané ekosystémy, ovlivňování mikroklimatu a spoluvytváření a ovlivňování 
charakteru krajiny. 

Výhled Českého hydrometeorologického ústavu na období od 01.06.2021 až 06.06.2021 uvádí: „Na počátku 
období  očekáváme setrvalé stavy hladin vodních  toků,  v  závěru  týdne,  v  závislosti  na srážkách,  mohou 
hladiny menších toků mírně kolísat.“  Vzhledem k příznivému vývoji hydrologické situace, předpovědi počasí 
pro následující dny a požadavkům oprávněných z odběrů povrchových vod vodoprávní úřad zrušil vydaný 
zákaz odběru povrchových vod. Vodoprávní úřad v souladu s § 109 odst. 1 a § 115a odst. 1 vodního zákona  
upustil od projednání s dotčenými subjekty a veřejného projednání. 

Toto opatření obecné povahy ruší opatření obecné povahy ze dne 01.07.2019 pod č. j.  MeDO-43836/2019-
Kitz-DS.

Všechny dotčené obce se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším 
způsobem v místě obvyklém (např. místní rozhlas).

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle § 173 odst. 2 správního řádu. Opatření  
obecné povahy podle § 109 odst. 1 se v souladu s § 115a odst. 1 vodního zákona vydává bez řízení o návrhu  
opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy v souladu s § 115a odst. 2 vodního zákona nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení  
na úřední desce orgánu příslušného k jeho vydání. Opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních  
deskách  obecních úřadů  v  obcích,  jejichž správních obvodů se  opatření  obecné  povahy týká.  Opatření  
obecné povahy se podle § 25 odst. 2 správního řádu zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
Město Domažlice, náměstí Míru č.p. 1, 344 20 Domažlice
Obec Pelechy, IDDS: urdbh7j
Obec Pasečnice,  IDDS: mc3brx6
Obec Stráž, IDDS: s8zba87
Obec Chrastavice, IDDS: 84qau7u
Obec Milavče,  IDDS: 3gjau8d
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Pro vyvěšení
MěÚ Domažlice
OÚ Pelechy, OÚ Pasečnice, OÚ Stráž, OÚ Chrastavice, OÚ Milavče

Na vědomí:
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Veřejná vyhláška musí být v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu  a v souladu s § 173 odst. 1 správního 
řádu  vyvěšena po celou dobu na úřední desce MěÚ Domažlice a úředních deskách příslušných obcí a dále 
zveřejněna přístupem umožňujícím dálkový přístup. Po sejmutí veřejné vyhlášky  bude potvrzena a vrácena  
na MěÚ Domažlice odbor životního prostředí.

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

..............................................................

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)
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