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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU 
PRO VEŘEJNOU POTŘEBU  

 

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle  
ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění platných předpisů (dále jen 
zákon o vodovodech a kanalizacích), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 
zákona o vodovodech a kanalizacích a § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") posoudil skutečnosti, které dne 31.5.2022 uvedla v návrhu 
společnost KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IČO 61778079, Smetanova 195, Sedlec, 
332 02 Starý Plzenec („dále jen „navrhovatel“) a ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 
a 5 zákona o vodovodech a kanalizacích a s § 25 odst. 3, § 172 a § 173 správního řádu. 
 

 

Dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu 

pouze pro osobní potřebu na dobu od 3.6.2022 do 3.9.2022. 

 

 
Zároveň se zakazuje používat v uvedené době pitnou vodu z veřejného vodovodu zejména na zálivku 
zeleně (včetně zahrádek a sportovišť), napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody 
(studní) a ostatních činností souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k 
pitným a hygienickým účelům. 

 

Vodu z veřejného vodovodu je možné používat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým 
účelům včetně nezbytné údržbě nemovitostí (úklid). 

 

Opatření se vztahuje na obce a jejich části:   

• město Nepomuk (katastrální území Nepomuk a Dvorec) 

• obec Mileč (katastrální území Mileč, Maňovice, Záhoří u Milče, 
Želvice). 
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Odůvodnění:  

Dne 31.5.2022 podal navrhovatel návrh na vydání opatření obecné povahy ve věci, dočasného omezení 
užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci (městě) Nepomuk (katastrální území 
Nepomuk a Dvorec) a obci Mileč (katastrální území Mileč, Maňovice, Záhoří u Milče, Želvice). 

Ve výše uvedených obcích je zdrojem vody podzemní voda z vodních zdrojů, které jsou ve vlastnictví 
města Nepomuk. Podle sdělení navrhovatele, jenž je provozovatelem skupinového vodovodu pro 
veřejnou potřebu, jsou v současné době schválené měsíční objemy ze zdrojů odebíraných podzemních 
vod nedostačující a to zejména v odběrových špičkách. Vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
v posledních letech dochází k poklesu vydatnosti vrtů:  HV1, HV4, HV14, HV25, HV3, K1, K2, HV5, 
HV 6 a studní S1 a S2“ ze kterých je převážně zásobován skupinový vodovod. Ve jmenovaných obcích 
opakovaně nastává přechodný nedostatek pitné vody vlivem zvýšeného odběru vody, způsobený zejména 
nadměrnými odběry souvisejícími s kropením travních porostů, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění 
vlastních zdrojů vody (studny, vrty, dešťové akumulace) apod.  

Dále vzhledem k tomu, že se teplý a suchý charakter počasí očekává i v následujícím období, hrozí, při 
stávající vysoké spotřebě vody, akutní nedostatek pitné vody. Jedinou možností zajištění dostatečného 
množství vody je proto omezení její spotřeby odběrateli. 

Vodoprávní úřad v souladu s § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizací stanovil, že se toto opatření 
neprojedná veřejně. Podáním návrhu na vydání opatření a jeho zaslání všem příslušným obcím se opatření 
pokládá za projednané dle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích. 

S ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání opatření 
obecné povahy, vodoprávní úřad vydal toto opatření obecné povahy, čímž omezuje užívání pitné vody 
z vodovodu pro veřejnou potřebu. 

 

Poučení účastníků: 

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou na úřední desce vodoprávního úřadu a 
nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky dle § 173 odst. 1 správního řádu a dle § 15 odst. 5 
zákona a dále musí být vyvěšeno po dobu omezení a zákazu na úřední desce i elektronické desce 
příslušného obecního úřadu, a to ve všech částech každé obce a na sídle vodoprávního úřadu – po celou 
dobu jeho účinnosti. Všechny obce se tímto žádají o sdělení tohoto oznámení ve svých částech i dalším 
způsobem v místě obvyklým (např. místní rozhlas, televize, místní tisk apod.). Úřad po vyvěšení a podání 
zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup 
podle věty § 25 odst. 2 správního řádu. 

Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný 
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ustanovení § 174 odst. 2 
správního řádu posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let 
od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci. 

V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouští přestupku podle § 32 odst. 5 písm. e) 
zákona o vodovodech a kanalizacích a může jim být uložena pokuta do 50 000 Kč; v případě právnických 
osob se jedná o přestupek podle § 33 odst. 7 písm. e) zákona o vodovodech a kanalizacích a může být 
uložena pokuta do výše 100 000 Kč.  

V případě, že pominou důvody mimořádného opatření, bude zákaz veřejnou vyhláškou zrušen. 

 

 

 

 
[otisk úředního razítka] 

Bc. Jaroslav Samek 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Nepomuk a OÚ Mileč zveřejněn způsobem 
umožňující dálkový přístup do 3.9.2022. 
 
 
 
 
 
 
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 
Obec Mileč, IDDS: 2sgau52 
 sídlo: Mileč č.p. 23, 335 01  Nepomuk 1 
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