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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a
jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vydává
podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích a v souladu s ustanovením § 171 a
násl. správního řádu opatření obecné povahy:

Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
v obci Bříšťany
Omezení spočívá v zákazu plnění bazénů, zalévání pozemků, mytí automobilů a doplňování
vlastních zdrojů (studní apod.) vodou z veřejného vodovodu.
Opatření platí od 13.08.2015 do 12.11.2015.

Odůvodnění
Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne
03.08.2015 od Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, IČ
60109149 žádost o vydání opatření o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou
potřebu v obci Bříšťany. Důvodem žádosti je pokles vodní hladiny ve zdrojích veřejného vodovodu
Bříšťany v důsledku dlouhodobého sucha.
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Návrh opatření obecné povahy „Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou
potřebu v obci Bříšťany“ byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce současně s termínem veřejného
projednání návrhu, včetně upozornění, že dotčené osoby jsou oprávněny podat proti opatření obecné
povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne zveřejnění návrhu, nebo na
veřejném projednání uplatnit ústní připomínky.
K dnešnímu dni vodoprávní úřad neobdržel žádné námitky ani připomínky.

Poučení
Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s platnými právními předpisy lze podle ustanovení § 174
odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

RNDr. Jiří Kopáček
vedoucí odboru ŽP

Upozornění:
Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu nejméně 15-ti dnů zajistí Městský úřad
Hořice a Obecní úřad Bříšťany na úředních deskách dotčených obecních úřadů a současně zajistí její
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti
dnem zveřejnění na úřední desce vodoprávního úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

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

K vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Hořice, odbor hospodářský, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice
Obecní úřad Bříšťany, IDDS: nvtapi9
Na vědomí:
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb
Obec Bříšťany, IDDS: nvtapi9
Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice

