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Praha, dne 23. 6. 2017

Věc: Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v lokalitě „Na Šejdru“ v obci
Lichoceves, kat. ú. Noutonice

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 2 zákona
č. 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), podle §
15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích zveřejňuje návrh opatření obecné povahy:

Omezuje se užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
v lokalitě „Na Šejdru“ v obci Lichoceves, kat. ú. Noutonice
zakazuje se:

na dobu 3 měsíců
a) napouštění a doplňování bazénů, van, wellness zařízení (vířivky apod.)
a akumulačních nádrží,
b) zalévání zahrad a mytí automobilů,
c) ochlazování střech a přístřešků
d) mytí chodníků a fasád rodinných domů

Odůvodnění
Vlastník a provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu v lokalitě „Na Šejdru“ v obci Lichoceves, kat. ú.
Noutonice, společnost Diamond Eye s.r.o., IČ: 24826570, se sídlem Libeňská 183/29, 181 Praha 8,
zastoupená na základě plné moci Ing. Jiřím Sedláčkem, bytem Pod Hájem 717, 278 01 Kralupy nad
Vltavou, podala dne 8.6.2017 návrh, aby Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad, vydal
opatření obecné povahy, dle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, o dočasném omezení
užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
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Návrh je zdůvodněn nadměrným čerpáním pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v lokalitě „Na
Šejdru“ v obci Lichoceves, kat. ú. Noutonice v jarním a především letním období. V nočních hodinách
(od 01 – 04 hod.) zejména při vyšších teplotách nastává pravidelně stav, že ačkoliv by měla být spotřeba
pitné vody v lokalitě nízká až nulová, dochází k vysokým odběrům pitné vody (k odběru až 15 m3 pitné
vody), a tím k vyprázdnění akumulace (vodojemu) u studny již v brzkých ranních hodinách. Pokud je
takto akumulace jednorázově spotřebována a dojde k odstavení distribuce pitné vody již v ranních
hodinách (od 06 – 08 hod.) je problém s doplněním vody následně až dva dny a distribuce pitné vody
může částečně vypadávat. Měření, která byla prováděna v době od 29.5.2017 do 4.6.2017 jasně
potvrdila, že kapacita vrtu, i když je postižena suchem tří předešlých let, je dostatečná (kapacita
17m3/den).
Vodoprávnímu úřadu je známo, že veřejný vodovod je napojen na zdroj vody, kterým je studna na
pozemku č. parc. 40/17 v kat. ú. Noutonice. Tato vrtaná studna slouží pro zásobování 16 bytových domů
lokality „Na Šejdru“. Studna má povoleno nakládání s vodami do 31.12.2036. V obci Lichoceves není
veřejný vodovod a domácnosti jsou povětšinou zásobovány vodou z individuálních studní. Výjimku tvoří
výše uvedená lokalita „Na Šejdru“ a lokalita „Na Vrškách“, která je však připojena na vodovod obce
Velké Přílepy.
Dle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li
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 užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou
potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. Vodoprávní úřad došel k závěru, že předpoklady tohoto ustanovení
byly naplněny.
Společnost Diamond Eye s.r.o., navrhuje vydat zákaz napouštění a doplňování bazénů, van, wellness
zařízení (vířivek apod.) a akumulačních nádrží, zalévání zahrad a mytí automobilů, ochlazování střech a
přístřešků a mytí chodníků a fasád rodinných domů.
Opatření obecné povahy se bude vztahovat na všechny obyvatele v lokalitě „Na Šejdru“ v obci
Lichocevec, kat. ú. Noutonice, kteří odebírají pitnou vodu z veřejného vodovodu.
Vodoprávní úřad proto zveřejňuje výše uvedený návrh opatření obecné povahy o dočasném omezení
užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu lokality „Na Šejdru“ v obci Lichoceves, kat. ú.
Noutonice, na dobu 3 měsíců. Omezení je stanoveno bodem 1 písm. a) a b). Opatření je vydáváno ve
veřejném zájmu, kterým je zásobování obyvatel lokality „Na Šejdru“ v obci Lichoceves, kat. ú. Noutonice,
napojených na veřejného vodovodu, pitnou vodou i v období sucha.
V souladu s § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích opatření obecné povahy nabude účinnosti
zveřejněním na úřední desce vodoprávního úřadu a zároveň Městský úřad Černošice zasílá návrh
opatření Obecnímu úřadu Lichoceves, aby uvědomil dotčené osoby způsobem v místě obvyklým.
Vodoprávní úřad v souladu s § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích stanovuje, že se toto
opatření neprojednává veřejně. Podáním návrhu vlastníka a provozovatele studny a vodovodu se
opatření pokládá za projednané dle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích. Návrh byl
projednán i s příslušným obecním úřadem Lichoceves.
Do podkladů návrhu opatření lze nahlédnout na Městském úřadu Černošice, OŽP, Podskalská 19,
Praha 2, č. dveří 525, 5. patro v úřední hodiny.
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Poučení
V souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích, věta druhá, dotčené osoby
jsou oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních
dní ode dne jeho zveřejnění.

otisk úředního razítka

Mgr. Lucie Feixová
oprávněná úřední osoba

Tento návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 172 odst. 1
správního řádu a musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice a na úřední desce OÚ Lichoceves
po dobu 15 dnů. Potvrzený bude vrácen na MěÚ Černošice, OŽP, oddělení vodního hospodářství.

……………………
vyvěšeno dne

razítko obce

…………………….
sejmuto dne

Rozdělovník:
Doručuje se veřejnou vyhláškou
Doporučeně do vlastních rukou:
1) Diamond Eye s.r.o., Libeňská 183/29, 181 Praha 8, zastoupená: Ing. Jiří Sedláček, Pod Hájem 717,
278 01 Kralupy nad Vltavou
Doporučeně:
2) OÚ Lichoceves (datovou schránkou) – k vyvěšení na úřední desku
3) MěÚ Černošice – k vyvěšení na úřední desku
4) OŽP – spisy/Fe
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