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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
při nedostatku vody v povodí Blšanky
Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad 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 (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a
místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., právní řád ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) ve veřejném zájmu a bez náhrady,
zakazuje
dle ustanovení § 6 odst. 4 a § 109 odst. 1 vodního zákona, s odkazem na ustanovení § 115a odst. 1
vodního zákona,
zakazuje
obecné nakládání s povrchovými vodami (§ 6 vodního zákona), a to odběr těchto vod
a
odběry povrchových vod povolených dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona
z následujících vodních toků:
− Podvinecký potok, IDVT 10284082, ř. km cca 14,5 – cca 17,7
(k.ú. Pastuchovice, Velečín)
− Tiský potok (přítok do Podvineckého potoka) IDVT 10229354, ř. km cca 3,4 – 4,9
(k.ú. Tis u Blatna, Nový Dvůr u Žihle)
− Struhařský potok IDVT 10238743, ř. km cca 6,3 – 8,1
(k.ú. Tis u Blatna)
a jejich přítoků v k.ú. Pastuchovice, obec Pastuchovice; k.ú. Velečín, obec Velečín; k.ú. Tis u
Blatna, obec Tis u Blatna; k.ú. Nový Dvůr u Žihle, obec Žihle; vše v ORP Kralovice, kraj Plzeňský,
s platností do odvolání.
Omezení se nevztahují na odběry povrchových vod za účelem zásobování obyvatelstva pitnou
vodou, pro požární účely, pro základní hygienické potřeby obyvatelstva a na jiné odběry ve
veřejném zájmu.
V případě příznivých hydrologických poměrů nebo na základě podnětu správce povodí bude zákaz
odvolán.
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Odůvodnění
Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí obdržel dne 27. 6. 2022 informaci správce
povodí, Povodí Ohře, státního podniku, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, č.j. OŽP/15578/22 Pac
o hydrologickém suchu v povodí vodního toku Blšanka (IDVT 10100062). Správce povodí,
s odkazem na průběžné sledování situace na vodních tocích, uvádí, že na vodním toku Blšanka
včetně přítoků 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 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 a místní znalost lokality, s okamžitou
platností a na dobu nezbytně nutnou zakázal dle § 109 odst. 1 vodního zákona povolené odběry
vody a dle § 6 odst. 4 vodního zákona obecné nakládání s povrchovými vodami a to pouze jejich
odběr v k.ú. Pastuchovice, v k.ú. Velečín, v k.ú. Tis u Blatna a k.ú. Nový Dvůr u Žihle z vodního
toku – Podvinecký potok a jeho přítoky v ř.km cca 14,5 – 17,7; Tiský potok (přítok do
Podvineckého potoka) IDVT 10229354, ř. km cca 3,4 – 4,9; Struhařský potok IDVT 10238743,
ř. km cca 6,3 – 8,1 ve svém správním území ORP Kralovice nacházející se v povodí vodního toku
Blšanka. A zároveň stanovil, že omezení se nevztahují na odběry povrchových vod za účelem
zásobování obyvatelstva pitnou vodou, pro požární účely, pro základní hygienické potřeby
obyvatelstva a na jiné odběry ve veřejném zájmu.
S odvoláním na výše uvedené, tzn. 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 obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s ustanoveními § 109 odst. 2 a § 115a
vodního zákona upustil od projednání s dotčenými subjekty i veřejného projednání.
Obce žádáme o zajištění informování občanů a právnických osob o tomto opatření i případně
dalším způsobem v místě obvyklým.
Nedodržení této vyhlášky nebo podmínek v platných povoleních k nakládání s vodami bude řešeno
ve správním či přestupkovém 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. 2 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení
na úřední desce orgánu příslušného jeho vydání, na úředních deskách obecních úřadů v obcích,
jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.
Lucie Páclová
referent vodního hospodářství OŽP
MěÚ Kralovice

„otisk úředního razítka“
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Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kralovice, Obecního úřadu
Pastuchovice, Obecního úřadu Velečín, Obecního úřadu Tis u Blatna a Obecního úřadu Žihle po
celou dobu platnosti.
Vyvěšeno dne: ...................................

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

…………………………………………

…………………………………………

Podpis a razítko oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis a razítko oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
od: ……………………………

do: …………………………

Obdrží:
Správce povodí a správce významných vodních toků:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IDDS: 7ptt8gm
Správce drobných vodních toků:
Lesy České republiky, s.p., správa toků, oblastní ředitelství severní Čechy - oblast povodí Ohře,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, IDDS: e8jcfsn
Lesy České republiky, s.p., správa toků, oblastní ředitelství západní Čechy – oblast povodí Ohře,
Krušnohorská 1010/74, 360 10 Karlovy Vary, IDDS: e8jcfsn
Obce:
Obec Pastuchovice, Pastuchovice 33, 331 65 Pastuchovice, IDDS: 8kjawbr
Obec Velečín, Velečín 49, 331 65 Velečín, IDDS: kiyawdy
Obec Tis u Blatna, Tis u Blatna 1, 331 65 Tis u Blatna, IDDS: ugtbrb8
Obec Žihle, Žihle 53, 33165 Žihle, IDDS: 39pb5wx
Sousední či související ORP
Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, vodní hospodářství, Mírová 615, 441 01
Podbořany, IDDS: fh4btis
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, vodní hospodářství, Husovo náměstí 27, 269 01
Rakovník, IDDS: qb9bqrd
Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, Moskevská 2035/21,
361 20 Karlovy Vary, IDDS: a89bwi8
Na vědomí
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, vodní hospodářství, Škroupova 1760/18,
301 00 Plzeň, IDDS: zzjbr3p
K vyvěšení na úřední desce:
MěÚ Kralovice, sekretariát

Obecní úřad Pastuchovice, Pastuchovice 33, 331 65 Pastuchovice
Obecní úřad Velečín, Velečín 49, 331 65 Velečín
Obecní úřad Tis u Blatna, Tis u Blatna 1, 331 65 Tis u Blatna
Obecní úřad Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle
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