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Opatření obecné povahy 
(veřejnou vyhláškou) 

 

Městský úřad Pečky, odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy, jako příslušný 

vodoprávní úřad podle § 104 a § 105 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen zákon o vodách), vyhlašuje mimořádné opatření: 

 

ZÁKAZ VEŠKERÉHO ODBĚRU VODY Z VODNÍHO TOKU „MLÝNSKÝ NÁHON“ A 

VODNÍ NÁDRŽE „BENEŠÁK“. ZÁKAZ SE NEVZTAHUJE NA ČINNOST HZS. 

 

Město Pečky, Obec Dobřichov a Obec Radim zajistí vyhlášení tohoto opatření v místě obvyklým 

způsobem a vyvěšením na úřední desce do odvolání zákazu.  

 

Protiprávní jednání bude posuzováno jako přestupek a za tento delikt lze uložit pokutu. 

 

Zákaz odběru vody se vyhlašuje s okamžitou platností do odvolání. 

 

Odůvodnění: 

S ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání 

opatření obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 vodního zákona 

upustil od projednávání s dotčenými subjekty a veřejného projednání. Z důvodu, že nastalo suché 

období a je nedostatečná vydatnost vodních zdrojů, je zákonný důvod k vydání tohoto opatření 

obecné povahy, čímž je zakázán veškerý odběr vody z vodního toku „Mlýnský náhon“ a vodní 

nádrže „Benešák“. Zákaz se nevztahuje na činnost HZS. Zákaz odběru vody se vyhlašuje 

s okamžitou platností do odvolání. Město Pečky, Obec Dobřichov a Obec Radim zajistí vyhlášení 

tohoto opatření v místě obvyklým způsobem a vyvěšením na úřední desce do odvolání zákazu. 

 

Poučení: 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce. Proti opatření obecné 

povahy nelze v souladu s ustanoveními § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 

Soulad opatření s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. 

 

Ing. Václav Zavřel 

vedoucí odboru výstavby, zemědělství, 

životního prostředí a dopravy 

 

Doručí se: Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky, ID DS: 8zwbr8t 

      Obec Dobřichov, Dobřichov 206, 28911 Pečky, ID DS: b77aqgp 

                 Obec Radim, Radim 6, 28103 Radim u Kolína, ID DS: rvkbikc 

 

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

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy. 

 

Opatření musí být vyvěšeno na úřední desce po celou dobu a současně zveřejněno způsobem 

umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.  
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