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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí vodního toku Teplá
ORP Karlovy Vary
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako vodoprávní úřad
příslušný podle ust. § 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 dle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“),
ve veřejném zájmu a bez náhrady, a to
s platností do odvolání (na dobu nezbytně nutnou),
v souladu s ust. § 109 odst. 1 vodního zákona, s odkazem na ust. § 115a vodního zákona,
zakazuje
ve správním území ORP Karlovy Vary
odběry povrchových vod z vodních toků,
povolené dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona,
odběry povrchových vod a jiné jejich užívání z vodních toků,
povolené dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 138/1973 Sb.,
resp. v celých povodích následujících vodních toků:
Teplá, IDVT 10100040, ř. km 8,325 – 35,554*
Dolský potok, IDVT 10101454, ř. km 0,000 – 0,300
Havraní potok, IDVT 10238672, ř. km 0,000 – 0,900
Otročínský (Debrný) potok, IDVT 10100734, ř. km 0,000 – 11,400
Tříslový potok, IDVT 10226989, ř. km 0,000 – 1,000
*)

vzhledem k častým změnám směru vodního toku Teplá dochází pro ORP Karlovy Vary i ORP
Sokolov k částečnému překryvu kilometráže
Opatření se nevztahuje na tato povolená nakládání s povrchovými vodami:
 odběry za účelem hromadného zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
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odběry pro potřeby osobní hygieny,
jiné odběry ve veřejném zájmu (např. pro požární účely, napouštění koupacích míst),
odběry z vodních nádrží, jejichž účelem jsou mj. odběry vody,
nakládání s vodami, u nichž je stanoven minimální zůstatkový průtok.

V případě příznivých hydrologických poměrů a na základě podnětu správce povodí bude zákaz
odvolán.
Odůvodnění:
Zdejší vodoprávní úřad obdržel dne 27.6.2022 prostřednictvím Magistrátu města Karlovy Vary,
odboru životního prostředí, informaci správce povodí, tj. Povodí Ohře, státního podniku, Bezručova
4219, 430 03 Chomutov, o hydrologickém suchu v povodí vodního toku Teplá.
Správce povodí, s odkazem na průběžné sledování situace na vodních tocích, uvádí, že na výše
uvedených vodních tocích došlo k významnému snížení průtoků. Současné hodnoty průtoků jsou
velmi nízké a v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, dojde ve vodních tocích ke kyslíkovému
deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí
vodního toku. Na základě zkušeností z předchozích let správce povodí předpokládá trvání snížené
vodnosti uvedených vodních toků do konce měsíce října. Pokud vodní podmínky umožní odvolání
případných omezení či zákazu dříve, správce povodí podá k tomuto kroku podnět.
Vodoprávní úřad vyrozuměl o své zákonné možnosti omezit či zakázat povolená nakládání s vodami
významné oprávněné osoby, a to opatřením ze dne 28.6.2022 pod spis.zn. 8436/SÚ/22/Sz, č.j.
8502/SÚ/22. Zároveň je upozornil, že jsou povinny dodržovat stanovený minimální zůstatkový průtok,
resp. že za současných velmi nízkých průtoků jsou povinny splnit stanovenou podmínku, že voda
nebude z toku odebírána. Citované vyrozumění bylo doručeno do 14.7.2022. Námitky ze strany
oprávněných osob nebyly vzneseny. Vodoprávní úřad si je vědom faktu, že významní odběratelé
povrchové vody přijali opatření ke snížení spotřeby v provozech, v nichž lze úsporu provést. Úspory
však není možné učinit v plném rozsahu.
Vodoprávní úřad sděluje, že se hydrologická situace od podání podnětu správce povodí
až na krátkodobé výjimky, nezlepšila, a proto jsou nakládání s vodami zakázána v plném rozsahu.
Vodoprávní úřad konstatuje, že mu nejsou známy všechny osoby, oprávněné nakládat s vodami,
resp. mu nebyl oznámen převod či přechod práv k veškerým stavbám a pozemkům, spojeným
s povolením k nakládání s vodami. Z tohoto důvodu vydává opatření obecné povahy.
Vodoprávní úřad s ohledem na současné nepříznivé hydrologické a srážkoodtokové poměry v povodí,
na přetrvávající nízké průtoky ve vodních tocích (mnohde i pod úrovní Q355d – viz VH informační portál
na adrese http://www.eagri.cz/, poznatky z úřední činnosti vodoprávního úřadu a informační zprávy
správce povodí) a hydrologickou předpověď (viz web Českého hydrometeorologického ústavu,
http://www.chmi.cz/, cituji: „Hladiny toků jsou nadále setrvalé. Průtoky se pohybují většinou
pod dlouhodobým průměrem pro měsíc červenec.“) s okamžitou platností a na dobu nezbytně nutnou,
zakázal dle § 109 odst. 1 vodního zákona povolená nakládání s vodami z vodních toků ve svém
správním území, s výjimkou odběrů pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou, pro potřeby
osobní hygieny, jiných odběrů povolených ve veřejném zájmu, odběrů z vodních nádrží, jejichž
účelem je odběr povrchové vody, a nakládání s vodami, u nichž je stanoven minimální zůstatkový
průtok.
S odvoláním na výše uvedené, na mimořádnost situace (ve vodních tocích může dojít ke kyslíkovému
deficitu, k závažnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí
vodních toků) a na nebezpečí ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání opatření
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obecné povahy, vodoprávní úřad dle ust. § 109 odst. 2 a § 115a vodního zákona upustil od veřejného
projednání.
Obce žádáme o zajištění informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším
způsobem v místě obvyklým.
Správce povodí, prostřednictvím zdejšího vodoprávního úřadu, oslovuje obecní úřady, které
mohou dle § 105 odst. 1 vodního zákona v případě, že to uznají za vhodné, upravit, omezit,
event. zakázat obecné nakládání s vodami dle § 6 odst. 4 vodního zákona, které by mělo
za následek snížení průtoku v dotčeném vodním toku.
Správce vodních toků žádáme o součinnost při kontrole odběrných míst.
Nedodržení této vyhlášky nebo podmínek v platných povoleních k nakládání s vodami bude řešeno
ve správním řízení dle vodního zákona.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.
Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu. K vydanému opatření lze uplatnit připomínky.
Připomínky může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením
přímo dotčeny.
Dle § 115a odst. 1 vodního zákona a § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá
účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.

Ing. Petra S z a b o
oprávněná úřední osoba

Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce po dobu trvání zákazu.
Zároveň bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
správce povodí a významných vodních toků – do DS
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
správce drobných vodních toků – do DS
Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy - správa toků, IDDS: e8jcfsn
dotčené obce – do DS
Obec Březová, IDDS: 5f2bsib
Obec Stanovice, IDDS: w38bbcw
Obec Teplička, IDDS: fpxb643
Město Bečov nad Teplou, IDDS: szbbfjh
Obec Otročín, IDDS: pvrbwnr
Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Danielem Žákem, pověřeným vedením Oddělení
rozvoje města Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská č.p. 2035/21,
360 01 Karlovy Vary 1
na vědomí
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního
hospodářství a havárií, IDDS: siqbxt2
co:
-vlastní 2x
-a/a
-OVV-inf. pult – 1x + žádost o zveřejnění

