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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY 
 
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný 
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný vodoprávní úřad 
podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona formou opatření obecné 
povahy 

o d v o l á v á   (r u š í) 
z á k a z   o d b ě r ů   p ov r c h o v ý ch   v o d 

 
definovaných v ustanovení § 6 odst. 1 a § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona 

 

z vodního toku K l e n i c e (IDVT 10100168) a všech jeho přítoků 

 

v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav. 
 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí opatřením obecné povahy dne 23.07.2019 
č.j.: 56599/2019/VH/JiMa zakázal odběry povrchových vod definované v ustanovení § 6 odst. 1 
a § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona z vodního toku Klenice (IDVT 10100168) a všech jeho 
přítoků v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav a to s účinností 
od 23.07.2019 do odvolání. Uvedený zákaz byl vyhlášen na základě přetrvávajících velmi nízkých 
průtoků nacházejících se pod úrovní Q364, na základě nepříznivé předpovědi hydrologické situace 
a dále na základě podání Českého rybářského svazu, Místní organizace Mladá Boleslav, IČ 18572065, 
v němž bylo uvedeno, že v předmětném vodním toku byly zaznamenány úhyny ryb způsobené 
dlouhodobým suchem, množstvím odběrných zařízení instalovaných v toku a s tím spojených 
extrémně nízkých průtoků. Zákaz byl vydán ve veřejném zájmu spočívajícím v zachování ekologické 
stability ve vodních tocích a na vodu vázaných ekosystémech a dále za účelem zachování jeho 
základních vodohospodářských a ekologických funkcí. Byl vydán na dobu nezbytně nutnou a vyhlášen 
do odvolání. Zákazem nebyl dotčen žádný odběr povrchové vody pro zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou, neboť v zájmovém území takovýto druh odběru zdejší vodoprávní úřad neevidoval a stále 
neeviduje. 
 
Z pozorování vodních stavů na Klenici v rámci terénních obchůzek i veřejně dostupných údajů 
z limnigrafické stanice Mladá Boleslav – Štěpánka a dále s přihlédnutím k uplynulým 
srážkoodtokovým událostem a příznivé předpovědi hydrologické situace, Magistrát města Mladá 
Boleslav, odbor životního prostředí, tímto opatřením obecné povahy odvolává zákaz odběrů 
povrchových vod definovaných v ustanovení § 6 odst. 1 a § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona 
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z vodního toku Klenice (IDVT 10100168) a všech jeho přítoků v celém správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Mladá Boleslav. Vodní podmínky na předmětném vodním toku jsou 
již dostačující pro zachování ekologické stability ve vodních tocích a na vodu vázaných ekosystémech 
a dále pro zachování jeho základních vodohospodářských a ekologických funkcí. 
 
Toto opatření obecné povahy ruší opatření obecné povahy ze dne 23.07.2019 
č.j.: 56599/2019/VH/JiMa. 
 
Toto opatření obecné povahy se dotýká následujících katastrálních území: 
Bechov, Březno u Mladé Boleslavi, Čejetice u Mladé Boleslavi, Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi, 
Dobšín, Dolánky, Dolní Bousov, Dolní Stakory, Domousnice, Holé Vrchy, Horní Bousov, Horní 
Stakory, Husí Lhota, Jemníky u Mladé Boleslavi, Kolomuty, Kosmonosy, Lhotky u Mladé Boleslavi, 
Mladá Boleslav, Nová Telib, Obrubce, Obruby, Petkovy, Plazy, Přepeře, Rohatsko, Řepov, Řitonice, 
Skyšice, Sukorady u Mladé Boleslavi, Veselice, Vlčí Pole, Židněves. 
 
 

POUČENÍ 
 
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2) správního řádu podat 
opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle § 174 odst. 2 
správního řádu posoudit v přezkumném řízení. K vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit 
připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny. 
 
Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a podle § 173 odst. 1) správního řádu 
a § 115a odst. 1 vodního zákona a nabývá účinnosti 15. Dnem po dni jeho vyvěšení. 
 
 
 
 
 

„otisk úředního razítka“ 

 

 
 

 

Ing. Marek Jilemnický 
odborný referent oddělení vodního hospodářství 

 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu trvání zákazu na úřední desce Statutárního 
města Mladá Boleslav, Města Dobrovice, Města Dolní Bousov, Města Kosmonosy, Městysu Březno, 
Obce Dlouhá Lhota, Obce Dobšín, Obce Dolní Stakory, Obce Domousnice, Obce Husí Lhota, Obce 
Lhotky, Obce Kolomuty, Obce Nová Telib, Obce Obrubce, Obce Obruby, Obce Petkovy, Obce Plazy, 
Obce Přepeře, Obce Řepov, Obce Rohatsko, Obce Řitonice, Obce Sukorady, Obce Veselice a Obce 
Židněves. Dokument se zveřejní rovněž způsobem umožňující dálkový přístup.  
 
 
Vyvěšeno dne: …………………………            Sejmuto dne: ………………………… 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření: 

 

 

 

 

 
……………………………………. 
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Rozdělovník: 

 Statutární město Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, odd. rozvoje města, ZDE 

 Statutární město Mladá Boleslav, správní odbor a obecní živnostenský úřad, podatelna , ZDE 

 Město Dobrovice, IDDS: gwabtqc 

 Město Dolní Bousov, IDDS: ibfbesk 

 Město Kosmonosy, IDDS: 9b8bdin 

 Městys Březno, IDDS: uj5b2va 

 Obec Dlouhá Lhota, IDDS: gnyanpg 

 Obec Dobšín, IDDS: 8a8avvk 

 Obec Dolní Stakory, IDDS: f9carti 

 Obec Domousnice, IDDS: nqmedt9 

 Obec Husí Lhota, IDDS: dwhayn9 
 Obec Kolomuty, IDDS: vqzav2y 

 Obec Lhotky, IDDS: 97ga7ad 

 Obec Nová Telib, IDDS: ucwajh9 

 Obec Obrubce, IDDS: 7vpannm 

 Obec Obruby, IDDS: ixva94g 

 Obec Petkovy, IDDS: gzkb5ae 

 Obec Plazy, IDDS: d9kativ 

 Obec Přepeře, IDDS: hu5axzx 

 Obec Rohatsko, IDDS: 2hzarwm 

 Obec Řepov, IDDS: 3d2as86 

 Obec Řitonice, IDDS: imuaprf 

 Obec Sukorady, IDDS: 7rzbngw 
 Obec Veselice, IDDS: nuxasbi 

 Obec Židněves, IDDS: baeauqp 
 

Na vědomí: 

 Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

 Povodí Labe, ÚP Mladá Boleslav, Ptácká 288, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav 1 

 Lesy České Republiky, s.p., správa toků, oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfsn 

 Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Mladá Boleslav, IDDS: 6tdqvar 

 Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Dolní Bousov, nám. T. G. Masaryka 1, 294 04 Dolní 
Bousov 

 Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., IDDS: 6wxsbju 

 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody, myslivosti 
a rybářství, ZDE 

 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, odd. vodního 
hospodářství, IDDS: keebyyf 
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