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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY 

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle 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) a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25, § 
172 a § 173 správního řádu, ve veřejném zájmu, z důvodu významného snížení průtoků ve vodních 
tocích, kdy dochází ke kyslíkovému deficitu ve vodních tocích, k vážnému ohrožení vodních a na vodu 
vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodního toku, bez náhrady, 

s účinností od 4. 9. 2020 do 31. 10. 2020 

v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona (opatření při nedostatku vody) 

v souladu ustanovením § 115a vodního zákona 

ZAKAZUJE  
ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD,  

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Teplice, 

z těchto vodních toků: 
 Bouřlivec (IDVT 10100355), ř. km 1,400 – 18,543, na území měst a obcí: Zabrušany (k. ú. 

Zabrušany, Želénky, Všechlapy u Zabrušan), Lahošť (k. ú. Lahošť), Jeníkov (k. ú. Jeníkov u 
Duchcova, Oldřichov u Duchcova, Hajniště u Duchcova), Hrob (k. ú. Hrob, Křižanov u Hrobu, 
Verneřice u Hrobu, Mlýny), Moldava (k. ú. Nové Město u Mikulova), Mikulov (k. ú. Mikulov 
v Krušných horách) 

 Krupský potok (IDVT 10105966), ř. km 0,000 – 3,299, na území města Krupka (k. ú. Krupka, 
Nové Modlany) 

 Modlanský potok (IDVT 10100703), ř. km 0,000 – 7,593, na území měst a obcí: Modlany (k. ú. 
Modlany), Srbice (k. ú. Srbice), Teplice (k. ú. Teplice – Trnovany, Sobědruhy), Proboštov (k. ú. 
Proboštov u Teplic, Přítkov, Drahůnky) 

 Sviní potok (IDVT 10284025), ř. km 0,000 – 9,200, na území měst a obcí: Teplice (k. ú. Teplice, 
Teplice – Řetenice, Hudcov), Újezdeček (k. ú. Újezdeček), Košťany (k. ú. Košťany, Střelná) 

 Zalužanský potok (IDVT 10100941), ř. km 3,000 – 8,953, na území měst a obcí: Krupka (k. ú. 
Krupka, Soběchleby u Krupky, Vrchoslav, Nové Modlany), Modlany (k. ú. Modlany) 

 
Zákaz odběrů povrchových vod se nevztahuje na odběry: 

 pro vodárenské účely (odběry pro zásobování obyvatel pitnou vodou) 

 pro požární účely 

 na využívání závlah ve prospěch zemědělské a potravinářské produkce  

 povrchové vody z vodních nádrží, jejichž účelem jsou výše uvedené odběry vody 

 povrchové vody pro ČEZ, a.s. - Elektrárna Ledvice z VD Všechlapy (záložní zdroj vody) dle 
platného integrovaného povolení 

 povrchové vody pro AGC Flat Glass Czech a.s. - Závod Řetenice z VD Všechlapy, včetně 
záložních odběrů z Kamenitého rybníka a z vodní nádrže Barbora dle platného 
integrovaného povolení  

 povrchové vody pro provoz MVE Všechlapy 
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O d ů v o d n ě n í 

Dne 31. 8. 2020 bylo Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí, správcem povodí (tj. 
Povodí Ohře, s. p., IČ 70889988, Bezručova 4219, Chomutov 430 03, dále jen „POH“) oznámeno, že 
na výše uvedených vodních tocích 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 funkce vodního toku. Správce povodí dále upozorňuje, že pro zajištění dodržování zákazu, je 
nezbytné provádět kontroly odběrných míst.  

Vodoprávní úřad posoudil skutečnosti, na které upozornil dopisem správce povodí - POH a vzhledem 
ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace, možnému ohrožení veřejného zájmu a s 
ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání opatření 
obecné povahy (OOP), vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 a § 115a odst. 2 
správního řádu v případě výše jmenovaných vodních toků upustil od projednání s dotčenými subjekty 
a veřejného projednání.  

Vodoprávní úřad v OOP vymezil odběry, v souladu s doporučením POH, na které se zákaz odběrů 
povrchových vod nevztahuje.  

Opatření je vydáno na dobu nezbytně nutnou. Dle vyjádření správce povodí se předpokládá do konce 
října, proto vodoprávní úřad stanovil dobu zákazu odběrů do 31. 10. 2020. V případě, že odpadnou 
důvody mimořádného opatření, bude vydáno nové zrušovací opatření obecné povahy. 

Po posouzení stavu, který nyní nastal, vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.  

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení. 

Upozornění:  

Nedodržení této vyhlášky bude řešeno ve správních řízeních s využitím maximálních sankcí 
vyplývajících z vodního zákona. 

Nakládání s vodami v rozporu s opatřením obecné povahy podle § 109 odst. 1 je přestupkem a tomu, 
kdo se ho dopouští, hrozí sankce až do výše 50 000 Kč, pokud by se jednalo o fyzickou osobu, resp. do 
výše 100 000 Kč v případě podnikajících fyzických nebo právnických osob.  

 
P o u č e n í 

Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek. 

Uvedené opatření je vydáváno ve veřejném zájmu bez náhrady.  

K vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož 
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatření obecné povahy přímo dotčeny. Soulad opatření 
obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.  

Dle § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti, a to dnem vyvěšení 
veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.  

 
 

„Otisk úředního razítka“ 
 

oprávněná úřední osoba 

Ing. Dagmar Teuschelová       Mgr. Michaela Plívová, os. č. 2561 

           vedoucí OŽP                                                                                       odborný pracovník OŽP 

 
 



3. str.                                                                                      č.j.: MgMT/089629/2020/Pl, Zn.: OZP/R-34-OOP/231.3/Pl 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
pracoviště: Odbor životního prostředí, Krupská 346/2, 415 01 Teplice                                 e-mail: plivova@teplice.cz 
 

 

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu 
vyvěšeno na místě k tomu obvyklém – úřední deska MgMT i na úřední desce s dálkovým přístupem, a 
to i u příslušných obecních úřadů po celou dobu jeho účinnosti (tj. do 31. 10. 2020). 
 
Obce se tímto žádají o sdělení tohoto oznámení (informování občanů a právnických osob o tomto 
opatření) ve svých částech i dalším způsobem v místě obvyklým (např. místní rozhlas, tisk apod.). 
 
 
 
 
Vyvěšeno ……………………………………                     Sejmuto ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření 
 
 
 
 
 
 
Po zrušení opatření obecné povahy zašle obecní úřad potvrzení o vyvěšení zpět na MgMT. Po stejnou 
dobu bude opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce MgMT. Úřad po vyvěšení a podání 
zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup 
podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.  
 
Doručí se: 
 
veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední desce  
 

1. Statutární město Teplice, Nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice 
 
Obecní a městské úřady příslušných obcí a měst (Obecní a městské úřady se žádají o bezodkladné 
vyvěšení opatření na svých úředních deskách): 

1. Město Krupka, Mariánské nám. 32, 417 42 Krupka 
2. Město Hrob, U Radnice 234, 417 01 Hrob 
3. Město Košťany, Teplická 297, 417 23 Košťany 
4. Obec Jeníkov, Jeníkov 52, 417 24 Jeníkov 
5. Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť 
6. Obec Zabrušany, Zabrušany 1, 417 71 Zabrušany 
7. Obec Moldava, Moldava 113, 417 81 Moldava 
8. Obec Mikulov, Tržní náměstí 27, 419 01 Mikulov 
9. Obec Modlany, Modlany 34, 417 13 Modlany 
10. Obec Srbice, Srbice 62, 415 01 Srbice 
11. Obec Proboštov, Nám. Svobody 700, 417 12 Proboštov 
12. Obec Újezdeček, Nám. B. Němcové 2/1, 415 01 Újezdeček 

 
Dále obdrží: 

13. Magistrát města Teplice – od. pro styk s veřejností - vývěska 
14. Povodí Ohře, s.p. Chomutov, Bezručova 4219, Chomutov 430 03 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_csCZ911CZ911&sxsrf=ALeKk01u6vvBpO1dGCyDuN_n5qzD1ESMbQ:1599033188167&q=417+13&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3LEkzS0vKM1jEymZiaK5gaAwAzl7rWxgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiloKjp_snrAhVt8OAKHUmHBAgQmxMoATAWegQIFRAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_csCZ911CZ911&sxsrf=ALeKk00ligwpfKGMBJMh2zbWzgLVTqoTCw:1599033226057&q=415+01&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3LDONtzAuq1rEymZiaKpgYAgALIIn9RgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjX8LD7_snrAhVs5OAKHfCtDYsQmxMoATAVegQIFBAD
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