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                 O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A                                                                           

 
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně 
příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,  o vodách 
a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně 
příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, opatřením obecné povahy dle § 115 a) vodního zákona, ve veřejném zájmu 
 

s   ú č i n n o s t í   o d   20. listopadu 2015     

o d v o l á v á      z á k a z 
 
vyhlášený z důvodů sucha opatřením obecné povahy ze dne 23.7.2015 pod č.j.:  OVŽP-
22061/15-3973/2015-Ku dne 5.srpna 2015 podle § 109 odst. 1 vodního zákona, pro 
povolená nakládání s povrchovými vodami – odběr povrchové vody a dále dle § 6 odst. 4 
vodního zákona, pro obecné nakládání s povrchovými vodami – odběr povrchové vody a 
to z významného vodního toku Bělá ve správním obvodu Města Solnice, Obce Kvasiny, 
Obce Černíkovice, Obce Skuhrov nad Bělou  a z významného vodního toku Dlouhá 
Strouha ve správním obvodu Obce Kvasiny, Města Solnice  
 
a   u p o u š t í  
v souladu s § 115a odst. 2 vodního zákona od veřejného projednání opatření obecné 
povahy.  
 
Odůvodnění:   
 
Dne 5.8.2015 byl Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, odborem výstavby a životního 
prostředí, oddělením životního prostředí, jako věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem, 
vyhlášen zákaz odběru povrchových vod dle § 109 odst.1 vodního zákona, pro povolená 
nakládání s povrchovými vodami a rovněž zákaz odběru povrchových vod v rámci obecného 
nakládání s vodami dle § 6 odst. 4 vodního zákona a to z významného vodního toku Bělá ve 
správním obvodu Města Solnice, Obce Kvasiny, Obce Černíkovice, Obce Skuhrov nad Bělou  
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a z významného vodního toku Dlouhá Strouha ve správním obvodu Obce Kvasiny, Města 
Solnice.  
 
Bylo tak učiněno na základě déle trvajících nízkých průtoků ve vodním toku Bělá, dopisu od správce 
povodí Povodí Labe, státní podnik, odboru péče o vodní zdroje, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec 
Králové, ze dne 8.7.2015 pod č.j.: PVZ/15/19727/Si/0, kde správce povodí upozorňoval na suché období 
v červenci 2015 s tím, že aktuální průtoky ve sledovaných vodních tocích jsou podprůměrné a pohybují 
se většinou v rozsahu Q270 až Q330 a ukazatel pro sucho (Q355) je na sledovaném území překročen na řadě 
profilů. A dále tak bylo učiněno vzhledem k očekávanému dlouhodobému nepříznivému vývoji 
hydrologické situace na vodních tocích, aby bylo možno zachovat alespoň minimální funkci vodního 
toku.  
 
Vzhledem k hydrologickému vývoji průtoků a množství spadlých srážek v povodí významného vodního 
toku Bělá v posledním týdnu, kdy průtoky ve sledovaných limnigrafických stanicích na toku v profilu 
Jedlová v Orlických horách  (stanice Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové) a na stanici ve 
Skuhrově nad Bělou (stanice ČHMÚ) jsou od od 15.11. 2015 stabilně nad hodnotami Q355, na vodní 
toky již nejsou kladeny požadavky na odběr vody pro účely závlahy zahrádek a zemědělských pozemků, 
se rozhodl vodoprávní úřad zákaz odběrů odvolat.   
 
Dotčené MěÚ a OÚ byly požádány o sejmutí veřejné vyhlášky, kterou byl opatřením obecné povahy  
vyhlášen zákaz odběrů povrchových vod, její potvrzení a vrácení zpět na MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽP. 
Současně mohou zvážit možnost podání informace občanům i dalším způsobem v místě obvyklým 
(např. vyhlášení místním rozhlasem, apod.) 
Tyto úřady jsou rovněž vyzvány k vyvěšení veřejné vyhlášky – opatření obecné povahy, kterou je zrušen 
zákaz odběrů povrchových vod na dobu 15 dnů na místě k tomu obvyklém –  úřední desce a zveřejnění 
též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Následně zajistit potvrzení této vyhlášky a její vrácení zpět 
na MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽP. 
  
 
Poučení účastníků: 
 
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).  K 
vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit připomínky podle § 172 správního řádu. Připomínky 
může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy jsou nebo mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny. 
 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné 
povahy oznamuje (v souladu s ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona).  

Toto opatření obecné povahy musí být ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno na 
dobu 15 dnů na místě k tomu obvyklém –  úřední desce MěÚ Rychnov nad Kněžnou, MěÚ Solnice,  
Obecního úřadu Kvasiny, Obecního úřadu Černíkovice, Obecního úřadu Skuhrov nad Bělou. Oznámení 
se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup.  
 
 
                                                                  
                                                                                              Ing. Dita Kunertová 
                „otisk úředního razítka“                  referent odboru výstavby a životního prostředí 
                                                                                Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou      
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Rozdělovník: 
1.  Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice 
2. Obec Kvasiny, 517 02 Kvasiny 81 
3. Obec Černíkovice, 517 04 Černíkovice  55 
4. Obec Skuhrov nad Bělou, 517 03 Skuhrov nad Bělou 84 

 
5. MěÚ  Solnice (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce na dobu 15 dnů) 
6. Obecní úřad Kvasiny (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce na dobu 15 dnů)       
7. Obecní úřad Černíkovice (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce na dobu 15 dnů)                         
8. Obecní úřad Skuhrov nad Bělou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce na dobu 

15 dnů)   
9. MěÚ Rychnov nad Kněžnou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce na dobu 15 

dnů) 
                                         

 
 
 
Vyvěšeno: 
 
 
 
Sejmuto: 
 
 
 
Razítko, podpis:     
 
 
 
 
 
 
 
Na vědomí: 
 
1. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
2. Wotan Forest, a.s., Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice, Divize plošných 

materiálů ALFA, Kvasinská 297, 517 01 Solnice  
3. ŠKO-ENERGO, s.r.o., V. Klementa 896, 293 60 Mladá Boleslav, IČO 61675938 (závod 

Kvasiny) 
4. ŠKODA AUTO, a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav  (adresa pro 

doručení  ŠKODA AUTO, a.s., Výroba vozů –Kvasiny, Kvasiny 145, 517 02 Kvasiny) 
5. Josef  Strnad, s.r.o., V řekách 222, 517 01 Solnice 
6. Václav Hlaváček, Domašín 12, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
7. HJH, v.o.s., Černíkovice 114, 517 04 Černíkovice  
8. Helena Kopecká, Černíkovice 30, 517 04 Černíkovice 
10.Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Orlice, Orlická 1101, 564 01 Žamberk 
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