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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO 

VEŘEJNOU POTŘEBU  

(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU) 

Výroková část: 

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný 

podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění platných předpisů (dále jen 

zákon o vodovodech a kanalizacích), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 

§ 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") 

od 26.9.2018  

v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a v souladu s § 25 odst. 3, §172 a 

§173 správního řádu 

r u š í 
 

opatření obecné povahy pro dočasné omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu 

Říčany včetně z něj zásobených obcí Babice, Březí, Křenice, částí Strašín, Pacov a KSF 

Jažlovice vydané dne 16.8.2018 pod č. j. 89995/2018-MUTI/OVÚ/00018, 
 

spočívající v zákazu zalévání zahrádek, mytí aut (mimo myčky), napouštění bazénů, v údržbě 

(kropení, mytí) veřejných i soukromých ploch, komunikací a zeleně apod.  
 

 

Odůvodnění: 

Dne 25.9.2018 požádal provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu společnost 1.SčV a.s., IČ 47549793, 

sídlo: Ke Kablu 971, 100 00, Praha 10 o zrušení opatření obecné povahy na dočasné omezení užívání 

pitné vody z veřejného vodovodu ve výše uvedených obcích, osadách – částí a průmyslovém areálu spol. 

KSF Jažlovice. 

 

Dle sdělení žadatele pominuly důvody pro omezení užívání pitné vody z vodovodního řadu, jelikož 

v posledních čtrnácti dnech je spotřeba vody trvale na úrovni, která umožňuje bezproblémovou dodávku 

pitné vody do výše uvedených lokalit. Rovněž předpověď počasí již nepočítá s obnovením mimořádně 

teplého a suchého počasí, které by odběry vody z vodovodního řadu opět navýšilo.  
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Poučení: 

 

V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. 

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. 

V souladu s §172 správního řádu a § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích opatření obecné 

povahy nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu. 

 

Protože pominuly důvody mimořádného opatření, vodoprávní úřad zákaz veřejnou vyhláškou zrušil. 

 

Všechny příslušné obecní úřady se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto 

opatření i dalším způsobem v místě obvyklém. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petra Martanová v.r. 

referent oddělení Vodoprávní úřad  

   oprávněná úřední osoba  

otisk úředního razítka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15ti dnů a současně zveřejněno 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu, a na úředních 

deskách úřadů obcí Babice, Březí, Křenice a Města Říčany. 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (doručenky) 

1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve 

 sídlo: Ke Kablu č.p. 971, Hostivař, 102 00  Praha 102 
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ostatní dotčené osoby v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou dle § 25 správního 

řádu 

 

ostatní: 

Městský úřad Říčany, Masarykovo náměstí č.p. 53, 251 01  Říčany u Prahy k vyvěšení na úřední desku 

+ vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení 
Obecní úřad Křenice, IDDS: f43avdw k vyvěšení na úřední desku + vrátit zpět s potvrzením 

o vyvěšení 
 sídlo: K Návsi č.p. 8, Křenice, 250 84  Sibřina 

Obecní úřad Babice, IDDS: vxtaugv k vyvěšení na úřední desku + vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení 

 sídlo: Na Návsi č.p. 6, Babice, 251 01  Říčany u Prahy 

Obecní úřad Březí, IDDS: um9ajxf k vyvěšení na úřední desku + vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení 

 sídlo: Březí č.p. 101, 251 01  Říčany u Prahy 

K S F spol. s r.o., IDDS: nb25azw 

 sídlo: Zděbradská č.p. 8, Jažlovice, 251 01  Říčany u Prahy 
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