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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu 
v obcích Holovousy a Hořice 

 
 
Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001, o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a 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“), v souladu s ustanovením § 171 a § 172 správního 
řádu, podle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích vydává na základě návrhu 
Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., IČ 60109149, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín opatření 
obecné povahy: 
 

Omezuje se užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu 
v obcích Holovousy a Hořice 

 
na dobu od 19.06.2019 do 19.09.2019. 

 
V uvedeném období je zakázáno používat vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu k: 
 

a) napouštění bazénů     b) zalévání zahrad    c) mytí automobilů (mimo myčky) 
 
 
Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým 
účelům. 
 

Omezení se vztahuje na všechny obyvatele obce Holovousy (části Holovousy, Chodovice a 
Chloumky) a města Hořice (katastrální území Hořice v Podkrkonoší vč. místní části Dachovy, dále 
katastrální území Březovice, Doubrava a Libonice). 
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Odůvodnění 

 
Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu „Skupinový vodovod Hořice“, Vodohospodářská a 
obchodní společnost, a.s., IČ 60109149, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín podal dne 03.06.2019 žádost, 
aby zdejší vodoprávní úřad vydal opatření obecné povahy podle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a 
kanalizacích, o omezení užívání pitné vody z tohoto vodovodu v obcích Holovousy a Hořice. 
 
Důvodem požadovaného omezení je skutečnost, že probíhá rekonstrukce úpravny vody v Libonicích a 
během této rekonstrukce jsou vodní zdroje L-2 a HV-1 vyřazeny z provozu. Celý skupinový vodovod 
Hořice je tak zásoben vodou pouze z úpravny vody v Březovicích, která pracuje v nepřetržitém 
provozu. Vzhledem k tomu, že v letních měsících množství vody odebrané z vodovodu tradičně 
výrazně stoupá, vzniká důvodná obava, že odběry vody z veřejného vodovodu Hořice budou 
převyšovat možnosti ÚV Březovice. 
 
Opatření obecné povahy se bude vztahovat na všechny obyvatele obce Holovousy (části Holovousy, 
Chodovice a Chloumky) a města Hořice (katastrální území Hořice v Podkrkonoší vč. místní části 
Dachovy, dále k.ú. Březovice, Doubrava a Libonice) a neznamená omezení základních potřeb 
obyvatel. 
 
Dle ustanovení § 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 
skutková podstata tohoto ustanovení byla naplněna. 
 
Vodoprávní úřad proto dne 11.06.2019 zveřejnil návrh opatření obecné povahy o dočasném omezení 
užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu 3 měsíců. Zároveň v souladu 
s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 172 odst. 3 správního řádu 
stanovil, že se toto opatření neprojednává veřejně. Návrh byl projednán s obcí Holovousy a městem 
Hořice. 
 
Dotčené osoby byly upozorněny, že jsou oprávněny podat proti návrhu opatření obecné povahy 
písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5-ti pracovních dní ode dne zveřejnění návrhu. Ve stanovené 
lhůtě, tedy do 18.06.2019, nebyly podány žádné námitky. 
 
Opatření je vydáváno ve veřejném zájmu, kterým je zásobování obyvatelstva pitnou vodou prvořadě 
pro pitné a hygienické účely. 
 
 

Poučení 
 
V souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy 
s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. 
 
Opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích 
nabývá účinnosti zveřejněním na úřední desce vodoprávního úřadu 
 
 
 
 
RNDr. Jiří Kopáček 
vedoucí odboru ŽP 
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Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu nejméně 15-ti dnů zajistí Obecní úřad 
Holovousy a Městský úřad Hořice 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. 
 
Dotčené obecní úřady zároveň v souladu s ustanovením § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a 
kanalizacích uvědomí o vydání opatření obecné povahy dotčené osoby způsobem v místě 
obvyklým (např. místním rozhlasem, zveřejněním na obecním webu, atd.) 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..................................   Sejmuto dne: ........................................... 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ....................................................... 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy. 
 
 
 
Rozdělovník: 
 
Doručuje se veřejnou vyhláškou 
 
K vyvěšení na úřední desce: 
 

Obecní úřad Holovousy, IDDS: 53kbqmc – po sejmutí vrátit zpět s potvrzením 
Městský úřad Hořice, odbor hospodářský, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19  Hořice – po 

sejmutí vrátit zpět s potvrzením 

 
Na vědomí:  
 

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb 
Obec Holovousy, IDDS: 53kbqmc 
Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19  Hořice 
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