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OZNÁMENÍ 

NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IČO 61778079, Smetanova 195, Sedlec, 332 02  

Starý Plzenec 

dne 17.4.2019 podala podnět k vydání opatření obecné povahy ve věci: 

zákazu zavlažování vodou z veřejného vodovodu a k zákazu plnění bazénů a jiných 

rekreačních nádrží vodou z veřejného vodovodu v městě Nepomuk - k.ú. Nepomuk a Dvorec 

a na základě tohoto podnětu se oznamuje: 

 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU 

PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V NEPOMUKU 
 

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně 

příslušný podle § 25 a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 

o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) (dále jen „zákon“) a místně příslušný 

podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“) a § 30 zákona, v souladu s ustanovením § 15 zákona a §§ 171-174 správního řádu posoudil 

podnět, který dne 17.4.2019 podala společnost 

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IČO 61778079, Smetanova 195, Sedlec, 332 02  

Starý Plzenec (dále jen "oznamovatel"), jako provozovatele veřejného vodovodu v Nepomuku, a na 

základě tohoto posouzení: 

v y d á v á 

podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona  

opatření obecné povahy, kterým 
 

dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu 

ve městě Nepomuk (k.ú. Nepomuk a Dvorec) k užitkovým účelům 
(tj. Zalévání zahrádek a sportovišť, mytí aut, napouštění bazénů a ostatních činností 

souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a 

hygienickým účelům) 
z důvodu nedostatku pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit a nedostatečných 

zdrojů vody nahradit. 

Omezení je platné od 1.5.2020 do 31.7.2020 
 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, neboť hrozí vážná 
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újma veřejnosti (dle § 173 odst. 1 správního řádu a dle § 15 odst. 5 zákona). 

 

 

a současně vodoprávní úřad nařizuje k projednání podání veřejné projednání na den 

11. května 2020 (pondělí) v 9:00 hodin 

se schůzkou pozvaných před budovu Městského úřadu v Nepomuku (Náměstí Augustina Němejce 63, 

Nepomuk) pro podání odůvodněných námitek dotčených osob. 

Bude-li prodlouženo krizové opatření vydané usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, 

kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 

vyhlásila na území České republiky nouzový stav, požadujme, aby osoby (klienti) při jednání 

se správním orgánem používali ochranné pomůcky, tj. byla zakryta ústa a nos respirátorem, 

rouškou, šálou, kapesníkem nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou a současně byl dodržován 

dostatečný odstup (cca 2m) mezi osobami. Dále, aby případné doklady byly přednostně doplňovány 

elektronicky (např. datovou schránkou či e-mailem).  

 

 

 

 

[otisk úředního razítka] 

Bc. Jaroslav Samek 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

  

 

  

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový 

přístup do 12.5.2020. 

 

 

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

 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne………………..  a sejmuto dne…………… 

 

 

 

 

 

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu. 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky): 

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IDDS: kfbeqhh 

 sídlo: Smetanova č.p. 195, Sedlec, 332 02  Starý Plzenec 

Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 

 


