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V Daňkovicích dne 8.8.2018

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

OPATŘENí OBECNÉ POVAHY
Obecní úřad Daňkovice jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 25 písmo
a) a § 26 odst. 2 písmo c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a místně příslušný podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád") a ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích v souladu
s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu na základě podaného podnětu ze dne 6.8.2018
ze strany Obce Daňkovice, která je majitelem veřejných vodovodních sítí v rámci obce
Daňkovice, se přistupuje k uložení opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání
pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v důsledku dlouhotrvajícího suchého období,
kdy výrazně poklesla zásoba pitné vody ve vodojemu natolik, že je nutné v současnosti vodu
doplňovat navážením z jiných vodních zdrojů
vydává
podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích
opatření obecné povahy, kterým dočasně
omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Oaňkovice

a to tak, že se zakazuje zalévání zahrádek. mytí aut, kropení chodníků a
zpevněných ploch, napouštění bazénů a ostatních činností nesloužících
k pitným a hygienickým účelům.
Vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu je možné užívat pouze pro:
osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům
S platností od 8.8.2018 do 30.10.2018
Odůvodnění
Podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžaduje-Ii to veřejný
zájem, především je-Ii přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických
kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad po projednání
s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu vydat opatření obecné povahy o dočasném

omezení pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. Vodoprávní
úřad došel na základě podkladů k závěru, že předpoklady tohoto ustanovení byly naplněny.

Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu
podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad
opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 15 odst. 5 zákona
o vodovodech a kanalizacích zveřejněním na úřední desce vodoprávního úřadu.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může podle ustanovení § 173 odst. 1
správního řádu nahlédnout každý u správního orgánu, který opatření vydal.

-----------------;;~;;~;;----------------starostka

Opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu a bude
rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
1.

Úřední deska Obecního úřadu Daňkovice

Vyvěšeno: 8.8.2018

Marie Dobiášová ~

Sejmuto: 30.10.2018

.

2. Elektronická úřední deska Obecního úřadu Daňkovice

Vyvěšeno: 8.8.2018
Sejmuto: 30.10.2018

Marie Dobiášová ~
.

3. Na vědomí:
Příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností

