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Praha, dne 21.6.2021

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

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., 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
vydává
opatření obecné povahy:

Omezuje se užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
v lokalitě „Na Šejdru“ v obci Lichoceves, kat. ú. Noutonice
v době od 21.6.2021 do 21.9.2021
tak, že se zakazuje:
a) napouštění a dopouštění bazénů,
b) zalévání trávníků touto vodou.
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Odůvodnění
Majitelka vodovodu pro veřejnou potřebu v lokalitě „Na Šejdru“ v obci Lichoceves v kat. ú. Noutonice,
Lenka Anna Lukášková, IČ 06928081, Noutonice 74, 252 64 Lichoceves, která je zároveň
provozovatelkou tohoto vodovodu, podala dne 8.6.2021 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 tohoto vodovodu na dobu 3 měsíců, a to
zákaz napouštění a dopouštění bazénů a zalévání trávníků vodou z tohoto vodovodu.
Vodovod pro veřejnou potřebu v lokalitě „Na Šejdru“ v obci Lichoceves v kat. ú. Noutonice zásobuje
16 bytových domů (56 domácností, 160 obyvatel dle povolení k nakládání s vodami). Zdrojem vodovodu
je vrtaná studna na pozemku č. parc. 40/17 v kat. ú. Noutonice.
Návrh je zdůvodněn omezenou kapacitou akumulace pitné vody v zásobní nádrži úpravny vody, která
má dle údajů v rozhodnutí o povolení této stavby využitelný objem 21,6 m3 vody. Při běžné spotřebě
pitné vody domácnostmi je tento prostor postačující, avšak v teplém období dochází ke značnému
zvýšení odběrů zejména pro zálivku trávníků a zásobování zahradních bazénů vodou. Dochází pak
opakovaně k úplnému vyčerpání akumulační nádrže pitné vody. Jedinou možností zajištění
dostatečného množství pitné vody pro odběratele je omezení její spotřeby.
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 aktuální situace odůvodňuje ve výroku navržené opatření, neboť
jeho smyslem je zachování dostatku pitné vody pro běžné a nezbytné (zdravotní, hygienické) potřeby
obyvatel napojených na předmětný vodovod.
Vodoprávní úřad proto vydává výše uvedené opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání
pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v lokalitě „Na Šejdru“ v obci Lichoceves v kat. ú. Noutonice.
Omezení je stanoveno body a) a b). Opatření je vydáváno ve veřejném zájmu, kterým je zásobování
obyvatel napojených na tento veřejný vodovod pitnou vodou v obvyklém a k běžnému životu potřebném
množství. K plnění bazénů je možno využít vodu dovezenou cisternou. Pro zalévání zeleně je nutno
zachytávat vodu dešťovou ze střech a zpevněných ploch jednotlivých pozemků v době srážek, pro
využití v suchém období.
V souladu s § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích toto opatření obecné povahy nabývá
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 zároveň v souladu s § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích stanovil, že se
toto opatření neprojednává veřejně. Podáním jeho návrhu vlastníkem, který je zároveň provozovatelem,
a doložením souhlasného vyjádření obce Lichoceves se opatření pokládá za projednané dle § 15 odst. 4
zákona o vodovodech a kanalizacích.
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 § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích toto opatření obecné povahy nabývá
účinnosti zveřejněním na úřední desce vodoprávního úřadu a zároveň Městský úřad Černošice zasílá
opatření Obecnímu úřadu Lichoceves, aby uvědomil dotčené osoby způsobem v místě obvyklým.
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Mgr. Lucie Feixová
oprávněná úřední osoba

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu
a musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice a na úřední desce OÚ Lichoceves po celou dobu
platnosti tohoto opatření.

vyvěšeno dne

razítko obce

sejmuto dne

Rozdělovník:
Doporučeně do vlastních rukou:
1) Lenka Anna Lukášková, Noutonice 74, 252 64 Lichoceves (datovou schránkou)
Doporučeně:
2) OÚ Lichoceves, Lichoceves 20, 252 64 (datovou schránkou) – k vyvěšení na úřední desku
Na vědomí:
3) Povodí Vltavy státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 120 00 Praha 5 (datovou schránkou)
4) MěÚ Černošice – k vyvěšení na úřední desku
5) OŽP – spisy/Fei

Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru JUDr. Markétou Fialovou …………………
(podpis je pouze na originálu písemnosti, který je založen ve spisu.)
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