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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
OMEZENÍ NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI 

 
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle 
jako vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu věcně příslušný podle §  104 
odst 2. písmene c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), dále jako příslušný správní 
orgán podle ustanovení § 10, § 11 žák. č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen správní řád) a 
v souladu s ustanovením §25, § 172 a§ 173 správního řádu, ve veřejném zájmu, s okamžitou 
platností po jeho zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na deskách 
obecních úřadů, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká,  

 

s účinností od 27.7.2022 do 15.9.2022 
 

l. podle úst. § 6 odst. 4 zákona o vodách a v souladu s úst. § 115a zákona o vodách 
 

zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami 
ze všech vodních toků a vodních nádrží 

v celém správním území obce s rozšířenou působností Prostějov. 
 
Za obecné nakládání s povrchovými vodami se považuje odběr povrchových vod nebo jiné 
nakládání s těmito vodami pro vlastní potřebu v případě, že k tomuto odběru nebo nakládání 
s vodami není třeba zvláštního technického zařízení. 
 

II. podle úst. § 109 odst. 1 zákona o vodách a v souladu s úst. § 115a zákona o vodách 
 

zakazuje odběr povrchových vod 
(odběr vody na základě platných povolení k nakládání s vodami) 

ze všech vodních toků a vodních nádrží 
v celém správním území obce s rozšířenou působností Prostějov. 

 
Zákaz odběru povrchové vody se vztahuje na držitele platných povolení k odběru povrchové 
vody (např. pro účely odběry pro zemědělství, napájení zvířat, závlaha lesních pozemků a 
veřejné zeleně, zásobování tábořišť, zalévání zahrad, napouštění bazénů a zásobníků na vodu, 
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zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností) užitkovou 
vodou, zálivky všech sportovišť, atd.).  
 
Zákaz odběru povrchové vody se nevztahuje na povolené odběry pro účel veřejného 
zásobování obyvatel pitnou vodou a dále na odběry pro rybníky a vodní nádrže (ty se 
nadále řídí podmínkami uvedenými v platných povoleních k nakládání s vodami a v 
souvisejících manipulačních řádech). 
 
Zákaz nakládání s povrchovými vodami je vydán pro obce:  

Obec Alojzov, Obec Bedihošť, Obec Bílovice-Lutotín, Obec Biskupice, Obec Bousín, Městys 
Brodek u Prostějova, Obec Buková, Obec Čehovice, Obec Čechy pod Kosířem, Obec 
Čelčice, Obec Čelechovice na Hané, Obec Dětkovice, Obec Dobrochov, Obec Dobromilice, 
Obec Doloplazy, Městys Drahany, Obec Držovice, Obec Dřevnovice, Obec Hluchov, Obec 
Hradčany-Kobeřice, Obec Hrdibořice, Obec Hrubčice, Obec Hruška, Obec Ivaň, Obec 
Klenovice na Hané, Obec Klopotovice, Město Kostelec na Hané, Obec Koválovice-Osíčany, 
Městys Kralice na Hané, Obec Krumsín, Obec Laškov, Obec Lešany, Obec Malé Hradisko, 
Obec Mořice, Obec Mostkovice, Obec Myslejovice, Město Němčice nad Hanou, Městys 
Nezamyslice, Obec Niva, Obec Obědkovice, Obec Ohrozim, Obec Olšany u Prostějova, 
Obec Ondratice, Obec Otaslavice, Obec Otinoves, Obec Pavlovice u Kojetína, Obec Pěnčín, 
Obec Pivín, Město Plumlov, město Prostějov, Obec Prostějovičky, Městys Protivanov, Obec 
Přemyslovice, Obec Ptení, Obec Rozstání, Obec Seloutky, Obec Skalka, Obec Slatinky, 
Obec Smržice, Obec Srbce, Obec Stařechovice, Obec Stínava, Městys Tištín, Obec 
Tvorovice, Obec Určice, Obec Víceměřice, Obec Vícov, Obec Vincencov, Obec Vitčice, 
Obec Vranovice-Kelčice, Obec Vrbátky, Obec Vrchoslavice, Obec Vřesovice, Obec 
Výšovice, Obec Zdětín, Obec Želeč. 

 

Odůvodnění 
 
 
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, omezuje nakládání s 
povrchovými vodami, jejich odběr v celém správním území ORP Prostějov, z důvodu výrazně 
nízkého průtoku povrchových vod ve vodních tocích, který se dle obdržených údajů správce 
povodí, tj. Povodí Moravy, s.p., pohybuje pod hranici sucha již několik dní. V současné době je 
na významných vodních tocích ORP Prostějov překročen ukazatel „sucha". Situace na 
drobných vodních tocích je ještě nepříznivější, těmito toky protékají extrémně nízké průtoky 
nebo se voda vyskytuje pouze v tůních nebo nerovnostech ve dně. 
 
Z důvodu přetrvávajících klimatických podmínek, vlivem nichž došlo ke snížení průtoků ve 
vodních tocích, dochází ke kyslíkovému deficitu a k vážnému ohrožení vodních a na vodu 
vázaných ekosystémů. Omezení odběru povrchových vod je nutné ve veřejném zájmu pro 
zajištění základní ekologické funkce vodních toků a pro ochranu vodních ekosystémů a na nich 
přímo závisejících suchozemských ekosystémů.  
 
Z předpovědi ČHMÚ vyplývá, že území ORP Prostějov v několika následujících dnech nemá 
zasáhnout výraznější dotační dlouhodobá srážková činnost, má setrvávat příliv teplého počasí 
doprovázeného srážkovou činností pouze lokálního charakteru, která nebude schopna 
dlouhodobě doplnit výrazný deficit vody v krajině. Lze očekávat pokračující pokles hladin 
povrchových vod ve vodních tocích, přerušovanou pouze krátkodobými vzestupy hladin z 
případných přívalových srážek. 
 
Obecné nakládání s vodami může na základě úst. § 6 odst. 4 zákona o vodách vodoprávní úřad 
upravit, omezit nebo zakázat, a to v případě, vyžaduje-li to veřejný zájem. V režimu obecného 
nakládání s vodami se jedná například o odběry povrchových vod fyzickými osobami 
realizované pro vlastní potřebu a na vlastní nebezpečí (např. za účelem zalévání zahrádky 
konví z přilehlého vodního toku), pokud k tomu není třeba zvláštního technického zařízení 
(např. čerpadlo). Dále pak zákon o vodách přiznává ustanovením § 109 odst. 1 zákona o 
vodách vodoprávnímu úřadu, zasahovat za mimořádné situace, je-li to ve veřejném zájmu, do 
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udělených práv oprávněných tím, že povolená nakládání s vodami bez náhrady upraví, omezí 
nebo zakáže na dobu nezbytně nutnou. Pro držitele platných povolení k odběru povrchových 
vod platí podmínky stanovené v daném povolení, jednou z podmínek těchto vydaných povolení 
je, že v případě přechodného nedostatku vody ve vodním toku je odběr vody zakázán. V 
současné době přechodný nedostatek vody ve vodních tocích již nastal. Za nakládání s 
povrchovými vodami, jejich odběr se považuje odběr povrchových vod pomocí zvláštního 
technického zařízení (např. čerpadlo). Odběr povrchových vod (nejde-li o obecné nakládání s 
vodami) je podmíněn povolením k odběru povrchových vod vydaných vodoprávním úřadem 
např. pro účely odběry pro zemědělství, napájení zvířat, závlaha lesních pozemků a veřejné 
zeleně, zásobování tábořišť, zalévání zahrad, napouštění bazénů a zásobníků na vodu, 
zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností) užitkovou 
vodou, zálivky všech sportovišť. Zákaz odběru povrchové vody se nevztahuje pro účel 
veřejného zásobování obyvatel pitnou vodou a dále pro odběry pro rybníky a vodní nádrže. 
Rybníky a vodní nádrže jsou významné krajinné prvky, které mají významnou a 
nenahraditelnou ekologickou funkci v krajině. Stávající rybníky a vodní nádrže musí mít pro 
nakládání s vodami platné povolení k nakládání s vodami, popř. schválený manipulační řád dle 
platných ustanovení zákona o vodách. Při nakládání s vodami je nutné dodržovat podmínky 
uvedené v těchto povoleních, zejména zachovávat minimální zůstatkové průtoky. 
 
Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace, předpovědi počasí na 
následující období, s ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje 
bezodkladné vydání opatření obecné povahy, upustil vodoprávní úřad v souladu s ust. § 115a 
zákona o vodách a ust. § 173 správního řádu od projednání s dotčenými subjekty a veřejného 
projednání. Opatření je vydáváno na dobu nezbytně nutnou, kdy je předpoklad nízkých průtoků 
ve vodních tocích. Opatření obecné povahy je vydáno na dobu nezbytně nutnou dle prognóz 
správce povodí o snížení vodnatosti významných a drobných vodních toků na území ORP 
Prostějov. V případě, že odpadnou důvody mimořádného opatření, bude vydáno  nové opatření 
obecné povahy, jímž se zakazující opatření obecné povahy zruší. 
 
Po posouzení věci vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto opatření 
obecné povahy. 
 

Poučení 
 

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat 
opravný prostředek. Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu bez náhrady. 
 
Nedodržení opatření obecné povahy nebo podmínek vydaných platných povolení bude řešeno 
ve správních řízeních s využitím maximálních sankcí vyplývajících ze zákona o vodách. 
 
Dle § 115a odst. 1 zákona o vodách opatření obecné povahy nabývá účinnosti, a to dnem 
vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje. 
 
Toto opatření obecné povahy musí být v souladu § 25 správního řádu vyvěšeno do odvolání na 
místě k tomu obvyklém - úřední deska Magistrátu města Prostějova a na úředních deskách 
příslušných obecních úřadů. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této veřejné vyhlášky 
po jejím ukončení platnosti s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu). 
 
Dotčené obecní úřady dále žádáme o informování občanů o omezení nakládání s povrchovými 
vodami, a to způsobem v místě obvyklém (např. místní rozhlas, webové stránky, místní tisk 
atd.) 
 
 
Magistrát města Prostějova a příslušné obecní úřady vyvěsí vyhlášku na úřední tabuli po 
stanovenou dobu a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí vrátí zástupci odboru životního 
prostředí Magistrátu města Prostějova. 
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Oprávněnými úředními osobami pro vedení tohoto správního řízení jsou: 

 pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí ve věci a pro 
podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Ing. Hana Holinková, vedoucí 
oddělení ochrany životního prostředí Magistrátu města Prostějova. 

 
 
 
Otisk  úředního razítka 
 
Ing. Hana Holinková  v.r. 
vedoucí oddělení ochrany životního prostředí 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 

Obdrží: 

a) K vyvěšení na úřední desce: 
1. Magistrát města Prostějova, nám. T. G. Masaryka č.p. 130/14, 796 01  Prostějov 1 
2. Obec Alojzov, IDDS: qxtbnud 
3. Obec Bedihošť, IDDS: ap8b2fe 
4. Obec Bílovice-Lutotín, IDDS: 63bar5k 
5. Obec Biskupice, IDDS: 2mwbxqm 
6. Obec Bousín, IDDS: kiva8q3 
7. Městys Brodek u Prostějova, IDDS: cfhbvhk 
8. Obec Buková, IDDS: ax7aw3t 
9. Obec Čehovice, IDDS: kdmbren 
10. Obec Čechy pod Kosířem, IDDS: 6ndbe6k 
11. Obec Čelčice, IDDS: kehbnmd 
12. Obec Čelechovice na Hané, IDDS: vh4a9x5 
13. Obec Dětkovice, IDDS: hafaw5j 
14. Obec Dobrochov, IDDS: 9jzawu9 
15. Obec Dobromilice, IDDS: xa5axft 
16. Obec Doloplazy, IDDS: 74eaxfm 
17. Městys Drahany, IDDS: 2htbekr 
18. Obec Držovice, IDDS: 83jbwzb 
19. Obec Dřevnovice, IDDS: 2f9axg8 
20. Obec Hluchov, IDDS: y7abi7k 
21. Obec Hradčany-Kobeřice, IDDS: hyiaw8v 
22. Obec Hrdibořice, IDDS: m6uar88 
23. Obec Hrubčice, IDDS: 4icbkf8 
24. Obec Hruška, IDDS: wx5ar84 
25. Obec Ivaň, IDDS: huxbkp3 
26. Obec Klenovice na Hané, IDDS: itkbdnq 
27. Obec Klopotovice, IDDS: d5baw46 
28. Město Kostelec na Hané, IDDS: 564bdh9 
29. Obec Koválovice-Osíčany, IDDS: j5cazh3 
30. Městys Kralice na Hané, IDDS: vuwb3uw 
31. Obec Krumsín, IDDS: mspbnty 
32. Obec Laškov, IDDS: tbibc8e 
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33. Obec Lešany, IDDS: 7gnbm2p 
34. Obec Malé Hradisko, IDDS: juvawam 
35. Obec Mořice, IDDS: 3xuawvr 
36. Obec Mostkovice, IDDS: giebrax 
37. Obec Myslejovice, IDDS: paabm8j 
38. Město Němčice nad Hanou, IDDS: udbb4fb 
39. Městys Nezamyslice, IDDS: czhbcg2 
40. Obec Niva, IDDS: 5ffawac 
41. Obec Obědkovice, IDDS: xpvaw4x 
42. Obec Ohrozim, IDDS: qdzbi7s 
43. Obec Olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6 
44. Obec Ondratice, IDDS: 7v7bu9n 
45. Obec Otaslavice, IDDS: rcnbb6f 
46. Obec Otinoves, IDDS: vb6a8qx 
47. Obec Pavlovice u Kojetína, IDDS: p6kaqhw 
48. Obec Pěnčín, IDDS: qc5bmy3 
49. Obec Pivín, IDDS: kdwasdg 
50. Město Plumlov, IDDS: s5kbbz7 
51. Obec Prostějovičky, IDDS: 89hbx8i 
52. Městys Protivanov, IDDS: x3nbbvc 
53. Obec Přemyslovice, IDDS: sfhbbwv 
54. Obec Ptení, IDDS: 5ptbbuu 
55. Obec Rozstání, IDDS: 5k4bwit 
56. Obec Seloutky, IDDS: bf6bim3 
57. Obec Skalka, IDDS: n7xaxi9 
58. Obec Slatinky, IDDS: d8ibiz9 
59. Obec Smržice, IDDS: d7rbbfg 
60. Obec Srbce, IDDS: 8draxvt 
61. Obec Stařechovice, IDDS: 3jyaufd 
62. Obec Stínava, IDDS: cq5awwk 
63. Městys Tištín, IDDS: bfabmea 
64. Obec Tvorovice, IDDS: ewuj2yk 
65. Obec Určice, IDDS: mbhbath 
66. Obec Víceměřice, IDDS: u2qbimr 
67. Obec Vícov, IDDS: ubrbmbq 
68. Obec Vincencov, IDDS: iuabxjk 
69. Obec Vitčice, IDDS: p85ash7 
70. Obec Vranovice-Kelčice, IDDS: y2eashz 
71. Obec Vrbátky, IDDS: 3cvbu2m 
72. Obec Vrchoslavice, IDDS: hqnbp9d 
73. Obec Vřesovice, IDDS: 9tpashv 
74. Obec Výšovice, IDDS: ikyasiq 
75. Obec Zdětín, IDDS: gx2bm6t 
76. Obec Želeč, IDDS: nwebjs5 
  
c) ostatní: 
77. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
78. Povodí Moravy,s.p., provoz Přerov, IDDS: m49t8gw 
79. Povodí Moravy, s.p. provoz Zlín, IDDS:m49t8gv 
80. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf 
81. Moravský rybářský svaz, z.s., IDDS: 4jn5apz 
82. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
83. A/A 
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