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Jarom 06.08.2015

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY
Mstský úad Jarom, odbor životního prostedí (dále jen „správní úad“), jako místn píslušný
správní orgán podle ustanovení § 11 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, v platném znní (dále jen
„správní ád“) a vcn píslušný vodoprávní úad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106
zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon), v platném znní (dále
jen „vodní zákon”) ve veejném zájmu podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona
s úinností od 07.08.2015 do odvolání
zakazuje odbry povrchových vod
z vodních tok, náhon, melioraních zaízení a z vodních nádrží za úelem zálivky zahrad u
rodinných dom a rekreaních objekt, zálivky trávník, mytí aut, napouštní bazén a
kropení zpevnných ploch. Zákaz se týká celého území obce s rozšíenou psobností (ORP)
Jarom, tj. území obcí Dolany, Hoenice, Hemanice, Chvalkovice, Jarom, Jasenná, Nový Ples,
Rasošky, Rožnov, Rychnovek, Šestajovice, Vlkov, Velichovky, Velký Tebešov, Zaloov.
Ostatní stávající povolení k nakládání s vodami zstávají tímto opatením nedotena. Povolené
odbry povrchových vod, které mají stanoven minimální zstatkový prtok, nemohou být
realizovány pi poklesu prtoku pod tuto hodnotu.
Odvodnní
Na správním území ORP Jarom byly v prbhu msíce ervence 2015 obasn a v prvním
srpnovém týdnu nepetržit na významných vodních tocích Labe a Úpa podkroeny prtoky Q355d.,
oznaované správcem povodí jako ukazatel sucha. Analogicky lze pedpokládat, že situace je stejná
i na ostatních nesledovaných drobných vodních tocích. Významné snížení hladiny lze sledovat i ve
vtšin vodních nádrží ve správním obvodu ORP Jarom.
Výhled poasí podle HMÚ na msíc srpen 2015 pedpokládá období teplotn nadprmrné,
srážkov podprmrné až prmrné. Srážky se budou v následujících tech týdnech postupn
pohybovat kolem dlouhodobého prmru, avšak jejich rozložení na území R mže být vzhledem k
ronímu období v dsledku srážek boukového charakteru nerovnomrné s velkými lokálními
rozdíly. V dsledku vysokých teplot a tém bezesrážkového prvního týdne pedpovdi (3.-9.8.)
bude dále klesat vlhkost pdy a budou zesilovat problémy související s narstajícím suchem.
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Podle aktuální hydrologické pedpovdi HMÚ hladiny sledovaných tok jsou i nadále pevážn
setrvalé nebo velmi zvolna klesají. V porovnání s dlouhodobými srpnovými prmry Qm jsou
prtoky výrazn podprmrné, nejastji se pohybují od 10 do 50 % Qm. Pedpokládá se, že situace
na tocích se nebude výraznji mnit, hladiny vodních tok zstanou pevážn setrvalé nebo velmi
zvolna klesající.
Vzhledem k uplynulému srážkov podprmrnému a teplotn nadprmrnému období,
s pihlédnutím k hydrologické pedpovdi a dlouhodobému výhledu poasí na srpen 2015 a
s ohledem na aktuální extrémn nízké vodní stavy na vodních tocích na území ORP Jarom,
zakázal správní úad v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona odbry povrchových
vod z vodních tok, náhon, melioraních zaízení a z vodních nádrží za úelem zálivky zahrad u
rodinných dom a rekreaních objekt, zálivky trávník, mytí aut, napouštní bazén a kropení
zpevnných ploch. Tyto drobné odbry mohou v soutu negativn ovlivovat prtoky ve vodních
tocích a ekologické funkce vodních tok. Vzhledem k tomu, že snížené prtoky se vyskytují na
celém správním obvodu, má zákaz platnost na celém území ORP Jarom. Zákaz se vztahuje na
platná povolení k odbrm povrchových vod vydaná za výše uvedeným úelem.
Zákaz povolených odbr povrchových vod je pln v souladu s doporuením správce povodí, tj.
Povodí Labe s.p. a jím vydanou „Zprávou o suchém období ervenec 2015 v oblasti správního
území Povodí Labe s.p.“, která byla doruena správnímu úadu 10.07.2015. Správce povodí tímto
dopisem doporuil zvážit omezení pop. zákaz povolených nakládání s vodami.
Odbry povrchových vod jsou zakázány v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona ve
veejném zájmu (pechodný nedostatek vody) a bez náhrady. Vzhledem k mimoádnosti situace a
nezbytnosti okamžitého zásahu správní úad upustil od projednání s dotenými subjekty v souladu
s ust. § 109 odst. 1 vodního zákona.
Dle § 115a odst. 1 vodního zákona opatení obecné povahy nabývá úinnosti dnem vyvšení
veejné vyhlášky, kterou se opatení obecné povahy oznamuje, tj. 07.08.2015. Opatení obecné
povahy platí do odvolání; v pípad zlepšení hydrologické situace bude bezodkladn novým
opatením obecné povahy zrušeno. Proti opatení obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst.
2 správního ádu podat opravný prostedek.
otisk úedního razítka
Ing. Petr Filipec v.r.
vedoucí odboru životního prostedí
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Rozdlovník
Obecní úad Dolany, 552 02 Dolany u Jarome
Obecní úad Hemanice, 552 12 Hemanice nad Labem
Obecní úad Hoenice, 551 01 Jarom
Obecní úad Chvalkovice, 552 04 Chvalkovice 130
Obecní úad Jasenná, 552 22 Jasenná 197
Msto Jarom, nám. SA 16, 551 33 Jarom
Obecní úad Nový Ples, 551 01 Jarom
Obecní úad Rasošky, 552 21 Rasošky
Obecní úad Rožnov, 551 01 Jarom
Obecní úad Rychnovek, 552 25 Rychnovek
Obecní úad Šestajovice, 551 01 Jarom
Obecní úad Vlkov, 551 01 Jarom
Obecní úad Velichovky, Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky
Obecní úad Velký Tebešov, 552 25 Velký Tebešov
Obecní úad Zaloov 551 01 Jarom
Na vdomí
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Krajský úad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostedí a zemdlství,
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

Výše uvedené obecní úady žádáme, aby zajistili vyvšení této vyhlášky neprodlen po jejím
obdržení na úední desce. Vyhláška musí být vyvšena na úední desce minimáln po dobu 15
dní. Na vyhlášce musí být oznaen orgán, který ji vyvsil, doba vyvšení a sejmutí a podpis
oprávnné osoby (starosty). Po tomto oznaení musí být neprodlen vrácena správnímu úadu.
Dále žádáme obecní úady, aby vyrozumli obany a právnické osoby o tomto opatení i dalším
zpsobem v míst obvyklým (nap. místní rozhlas, informaní letáky).

Vyvšeno dne: ………………..

Sejmuto dne: …………………………..

