Městský úřad Břeclav
odbor životního prostředí
nám. T. G. Masaryka 42/3
Číslo jednací: MUBR 149443/2018

Břeclav, 690 81
V Břeclavi dne: 22. 8. 2018

Vyřizuje: Ing. Suchá
Telefon: 519 311 224, 731 428 276
E-mail: regina.sucha@breclav.eu

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen
vodoprávní úřad) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu ve
veřejném zájmu

zakazuje
podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona
nakládání s povrchovými vodami, tj. konkrétně jejich odběru z vodních toků a nádrží apod. pro
účely napouštění bazénů, mytí automobilů, kropení kurtů a zavlažování zatravněných ploch pro
soukromé účely.
Zákaz nakládání s vodami je vydán s okamžitou platností po jeho zveřejnění vyvěšením na
úřední desce Městského úřadu Břeclav a na úředních deskách obcí, jejichž správních
obvodů se opatření obecné povahy týká a to na dobu neurčitou. Odvolání zákazu bude vydáno
novým opatřením obecné povahy.
Nedodržení této vyhlášky bude řešeno ve správním řízení s využitím maximálních sazeb sankcí,
vyplývajících z vodního zákona resp. zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich. Opatření je činěno ve veřejném zájmu bez náhrady.
Vodoprávní úřad vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání podzemních a
povrchových vod a k užívání vod v chodu domácností a provozů výhradně pro nutné úkony
v nezbytném množství a dále k omezení zálivky na potřebné minimum.

Odůvodnění
Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad,
z důvodu sníženého stavu (množství) podzemních vod, který je charakterizován poklesem hladiny
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podzemních vod a dále s přihlédnutím k dlouhotrvajícím minimálním až nulovým průtokům
ve vodních tocích, který se pohybuje na celém území ORP Břeclav dle údajů Českého
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v hodnotách „sucho“, zakazuje nakládání s vodami
v rozsahu uvedeném ve výrokové části.
Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro příští
období, přičemž lze očekávat, že situace se v následujícím období nebude výrazně zlepšovat,
s ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, vodoprávní úřad podle § 115a odst. 1
vodního zákona, v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a v souladu s § 109 vodního zákona
(pravomoci vodoprávního úřadu při mimořádných situacích), vydal opatření obecné povahy jako
„první úkon“, aniž by návrh opatření projednal postupem podle § 172 správního řádu a stanovil
účinnost opatření obecné povahy k okamžiku jeho zveřejnění, vyvěšením na úřední desce
Městského úřadu Břeclav a na úřední desce obecních úřadů obcí, jejichž území se opatření dotýká.

Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat
opravný prostředek. Podle ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona se nepoužije § 172 odst. 5
správního řádu – vlastníci nemovitostí nemohou podávat písemné námitky. Opatření obecné
povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení této vyhlášky.

OTISK
ÚŘEDNÍHO
RAZÍTKA

Ing. Hana Hřebačková
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník k vyvěšení na úřední desce:
1. Městský úřad Břeclav, odbor kanceláře tajemníka – zde
Rozdělovník k vyvěšení na úřední desce obecních úřadů obcí náležících do působností ORP
prostřednictvím datové schránky:
2. Obec Ladná, Masarykova 119/60, 691 46 Ladná
3. Obec Bulhary, č.p. 88, 691 89 Bulhary
4. Obec Hlohovec, Hlavní 75, 691 43 Hlohovec
5. Obec Hrušky, U Zbrojnice 100, 691 56 Hrušky
6. Obec Kostice, Nám. Osvobození, 691 52 Kostice
7. Město Lanžhot, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot
8. Obec Lednice, Zámecké nám. 70, 691 44 Lednice
9. Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
10. Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov
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11. Město Podivín, Masarykovo nám. 180, 691 45 Podivín
12. Obec Přítluky, č.p. 11, 691 04 Přítluky
13. Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice
14. Obec Tvrdonice, nám. Míru 31, 691 53 Tvrdonice
15. Obec Týnec, Náves 1, 691 54 Týnec
16. Město Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, 691 02 Velké Bílovice
17. Město Valtice, Náměstí svobody 21, 691 42 Valtice
18. Obec Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí
Na vědomí:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 601 75 Brno
Lesy ČR, s.p., Správa toků – Oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov
Krajský úřad Jm. kraje, OŽP-orgán ochrany přírody, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

S tím, že opatření bude vyvěšeno na úřední desce po celou dobu platnosti a současně zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále bude zveřejněno způsobem v místě obvyklým
(rozhlas, webové stránky, místní tisky, informační vývěsky)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
Razítko a podpis.
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