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Opatření obecné povahy
(Veřejnou vyhláškou)
Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Brod, jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon“), místně
příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil skutečnosti, které dne 15.4.20120 pod čj.
TÚP/O20800024549/20 uvedla v žádosti o vydání opatření obecné povahy firma 1. SčV, a.s., IČO
47549793, Novohospodská 93, 261 01 Příbram (dále jen „navrhovatel“) a dále ve veřejném zájmu podle
ustanovení § 15 zákona č. 500/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 a 5 zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a na základě
návrhu v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.

Dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pouze
pro osobní potřebu na dobu od 1.5.2020 do 31.7.2020.
Zároveň se zakazuje v těchto obcích používat v uvedené době pitnou vodu
z veřejného vodovodu k napouštění bazénů, k zalévání, k mytí vozidel (mimo
myčky), k údržbě (kropení, mytí) veřejných i soukromých ploch, komunikací a
zeleně.
Vodu z veřejného vodovodu je možné používat pouze pro osobní potřebu
k pitným a hygienickým účelům.
Opatření se vztahuje na obec Tuchoraz.
Odůvodnění:
Dne 14.4.2020 byla Městskému úřadu Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství
provozovatelem vodovodu firmou 1. SčV, a.s., podána žádost o vydání opatření obecné povahy. Žádost
byla odůvodněna tím, že v současné době dochází vlivem suchého charakteru počasí k systematickému
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poklesu vydatnosti vodních zdrojů využívaných pro zásobování veřejného vodovodu v obci Tuchoraz.
Výsledky měření vydatnosti zdrojů od roku 2014 s proloženou směrnicí trendu byly předloženy
vodoprávnímu úřadu. Z grafu je zřejmé, že aktuální vydatnost vodních zdrojů v průběhu roku kolísá
v závislosti na charakteru počasí a zejména na charakteru a množství srážek, z dlouhodobého hlediska
vykazuje vydatnost vodních zdrojů významný klesající trend. Dále je zřejmé, že právě v období letních
měsíců je pokles vydatnosti vodních zdrojů největší. Zároveň vlivem teplého a suchého počasí dochází
v těchto měsících každoročně k nárůstu spotřeby pitné vody. Stejný trend se předpokládá i v tomto roce,
kdy by již kombinace zvýšených odběrů spotřebiteli a nižší vydatnost vodních zdrojů mohla vést k
přerušování dodávek pitné vody.
Vzhledem k tomu, že mimořádná situace vyžaduje bezodkladné vydání opatření obecné povahy
vodoprávního úřadu, byla věc projednána se starostou uvedené obce.
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu omezení a zákazu na úřední desce i
elektronické desce příslušného obecního úřadu a na sídle vodoprávního úřadu – po celou dobu jeho
účinnosti.
Obec Tuchoraz se tímto žádá o sdělení tohoto oznámení ve své obci dalším způsobem v místě obvyklým
(např. místní rozhlas, místní tisk apod.).
Úřad po vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem
umožňující dálkový přístup podle věty § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění
pozdějších předpisů.

Ivana Stárková, v.r.
oprávněná úřední osoba
odborný referent vodoprávního úřadu
Za správnost vyhotovení: Edita Drahotová

Toto oznámení musí být vyvěšeno do 31.7.2020.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1.SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve
Obec Tuchoraz, IDDS: 4fyedpb
na vědomí
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Kolín, IDDS: hhcai8e

