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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 

o m e z u j e

v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 a § 27 odst. 2 písm. b) zákona o vodovodech a kanalizacích 
a § 173 odst. 1 správního řádu 

užívání pitné vody ze skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu 
Dolní Bousov ve Městě Dolní Bousov a Obci Rohatsko včetně jejich 

místních částí

s účinností do odvolání nejdéle však na dobu 3 měsíců od zveřejnění tohoto opatření na úřední desce 
Statutárního města Mladá Boleslav, a to takto:

JE ZAKÁZÁNO:

a) napouštění bazénů,
b) zalévání,
c) mytí vozidel.

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, obdržel dne 27. července 2022 návrh 
Města Dolní Bousov, IČO 00237680, jako vlastníka a provozovatele skupinového vodovodu Dolní 
Bousov na dočasné omezení užívání pitné vody z tohoto vodovodu pro veřejnou potřebu. Dne 
12. srpna 2022 bylo vodoprávnímu úřadu doručeno souhlasné stanovisko vlastníka a provozovatele 
vodovodu Rohatsko, který je zásobován ze skupinového vodovodu Dolní Bousov. 
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Dle sdělení navrhovatele v období od 1. května 2022 dochází vlivem teplého a suchého počasí ke 
zvyšování spotřeby pitné vody odběrateli na úroveň, kterou již není stávající vodovodní síť schopna 
zabezpečit. Pravděpodobně z důvodu nadměrného odběru pitné vody došlo dne 23. května 2022 
k nedostatku pitné vody ve vodovodní síti, který se projevil zejména v nejvýše položených lokalitách – 
místní části Horní Bousov a Vlčí Pole. V ostatních částech vodovodní sítě došlo k poklesu tlaku. 
Provozovatel byl nucen zajistit dodávku pitné vody náhradním zásobováním prostřednictvím cisteren. 
Skupinový vodovod Dolní Bousov je zásobován z vodního zdroje ŽS 3 v k. ú. Horní Bousov, přičemž 
měsíční odběry podzemní vody z tohoto zdroje se v roce 2022 pohybují u hranice maximálního 
povoleného odběru uvedeného v rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního 
prostředí, ze dne 28. listopadu 2011, č.j. ŽP.231/2-5102/2009. Pokud by odběr z tohoto vodního zdroje 
pokračoval tímto tempem, pak by v závěru roku byl maximální povolený roční odběr podzemní vody 
překročen, čehož je třeba se vyvarovat. 

Dle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li 
přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodů technických kapacity nebo při nedostatečných 
zdrojích 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 vycházel z návrhu Města Dolní Bousov, jakožto vlastníka a provozovatele 
vodovodu. Dále obdržel souhlasné stanovisko Obce Rohatsko jako vlastníka a provozovatele 
vodovodu Rohatsko. 

Vodoprávní úřad došel k závěru, že současná situace plně odůvodňuje ve výroku uvedené opatření, 
tj. zákaz napouštění bazénů, zalévání a mytí vozidel pitnou vodou ze skupinového vodovodu pro 
veřejnou potřebu Dolní Bousov. Omezení užívání pitné vody uvedené v tomto opatření obecné povahy 
by mělo vést k zachování dostatku pitné vody pro běžné a nezbytné (zdravotní, hygienické) potřeby 
odběratelů napojených na skupinový vodovod Dolní Bousov. Toto opatření nepovede k omezení 
základních potřeb obyvatelstva a je vydáváno z důvodu veřejného zájmu, kterým je zachování 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Napouštění bazénů a zalévání zeleně vede k nepřiměřenému 
nárůstu okamžité spotřeby pitné vody a nelze jej považovat za nezbytné. Toto opatření má vést ke 
snížení nadměrné spotřeby pitné vody tak, aby nebyla omezena dodávka vody pro spotřebu běžnou. 
V současném období sucha je ve veřejném zájmu šetřit pitnou vodou tak, aby její dodávky nemusely 
být výrazněji omezeny. Pro zalévání zeleně je nutno retenovat vodu dešťovou ze střech a zpevněných 
ploch jednotlivých pozemků v době srážek pro využití v suchém období. 

S přihlédnutím k dlouhodobé předpovědi počasí zveřejněné Českým hydrometeorologickým ústavem, 
v.v.i., k předpovědi intenzity sucha dle portálu intersucho.cz, výši odběrů podzemní vody z vodního 
zdroje ŽS 3 a k hrozbě akutního nedostatku pitné vody ve vodovodní síti, stanovil vodoprávní úřad 
omezení užívání pitné vody do odvolání nejdéle však na dobu 3 měsíců. 

S ohledem na mimořádnost situace a ohrožení veřejného zájmu z prodlení, které vyžaduje 
bezodkladné vydání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s § 15 odst. 4 a 6 zákona 
o vodovodech a kanalizacích a s přihlédnutím k § 115a odst. 1 vodního zákona a § 173 odst. 1 
správního řádu od veřejného projednání.  

POUČENÍ

Dle § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích toto opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti zveřejněním na úřední desce Statutárního města Mladá Boleslav. 

V souladu s § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích jsou dotčené osoby oprávněny 
podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode 
dne jeho zveřejnění. 
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Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 
prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy 
s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. 

Mgr. Ing. Kristýna Novotná
vedoucí oddělení vodního hospodářství
(elektronicky podepsáno)

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po celou dobu platnosti na úřední desce Statutárního 
města Mladá Boleslav, Města Dolní Bousov a Obce Rohatsko. Dále žádáme Město Dolní Bousov 
a Obec Rohatsko o zveřejnění tohoto dokumentu v místě způsobem obvyklým (veřejným rozhlasem, 
zveřejněním na webových stránkách, sms infokanálem, apod.) Zároveň Vás žádáme o navrácení 
opatření obecné povahy po vyplnění dat o vyvěšení a sejmutí odboru životního prostředí Magistrátu 
města Mladá Boleslav.

Vyvěšeno dne: ……………………….. Sejmuto dne: …………………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy: 

Opatření obecné povahy se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup v souladu s § 25 odst. 2 
správního řádu.

Obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:
Statutární město Mladá Boleslav
Město Dolní Bousov, IDDS: ibfbesk
Obec Rohatsko, IDDS: 2hzarwm
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