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Opatření obecné povahy 

                                                     (Veřejnou vyhláškou) 

 

Výroková část: 

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně příslušný 
podle § 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"), dle ustanovení § 27 zákona 
č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen 
„zákon o vodovodech a kanalizacích“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád)  

p r o d l u ž u j e  

podle ustanovení § 15 odst. 4 ) a 5) zákona o vodovodech a kanalizacích, v souladu s ustanovením § 173 
odst. 1 správního řádu  

                                                          do 31.10.2020 

dobu dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obcích: 

                                                                                 Břežany 

                                                                Nová Ves II 

                                                                Rostoklaty 

                                                                Tismice 

                                                                Limuzy 

                                                                Tlustovousy 

                                                                Tuklaty  

Užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu je pouze pro osobní 
potřebu. Pitná voda z vodovodu je zakázána používat na zálivku zeleně, 
napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody (studní) apod.                

 

Opatření obecné povahy platí od 1.8.2020 do 31.10.2020.  
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Odůvodnění:     

Městskému úřadu Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství byla dne 23.7.2020 dodána 
žádost o prodloužení opatření obecné povahy. Žádost byla odůvodněna tím, že v současné době je 
množství předávané vody z okolních vodovodů stále z technických důvodů nedostačující a to zejména 
v jarních a letních měsících. V těchto měsících opakované nastává přechodný nedostatek vody vlivem 
kropení travních porostů, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody (studny, vrty, 
dešťové akumulace) apod.  

Vzhledem k tomu, že mimořádná situace vyžaduje bezodkladné vydání opatření obecné povahy 
vodoprávního úřadu, byla věc projednána se starosty uvedených obcí.  

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu omezení a zákazu na úřední desce i 
elektronické desce příslušného obecního úřadu a to ve všech částech každé obce a na sídle 
vodoprávního úřadu – po celou dobu jeho účinnosti.  

Všechny obce se tímto žádají o sdělení tohoto oznámení ve svých částech i 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 
umožňujícím dálkový přístup podle § 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 31.10.2020. 

 

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

 

 

 

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

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Obec Břežany II, IDDS: vrvas9p 
Obec Rostoklaty, IDDS: zysbihw 
Obec Tismice, IDDS: geba765 
Obec Tuklaty, IDDS: nszbkj8 
Energie AG Kolín a.s., IDDS: 7tdtvte 
  
ostatní 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Kolín, IDDS: hhcai8e 
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