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oddělení vodního hospodářství 
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Uvádějte vždy v korespondenci 

 

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Zvoníčková, dveře č. 4.27 

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková 

Telefon: 588488320 

E-mail: hana.zvonickova@olomouc.eu 

 

„Vodní tok Bystřice - zákaz odběru vody“ 

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

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

P Ř I  N E D O S T A T K U  V O D Y  
 

Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí jako 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 (dále 

jen "vodní zákon"), jako věcně a  místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a §11 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v souladu  

s ustanovením § 25, § 172 a § 173 správního řádu, ve veřejném zájmu, z důvodu dlouhotrvajícího 

bezdeštného období, vysokých teplot, poklesu hladin povrchových vod, kdy dochází ke kyslíkovému 

deficitu a v důsledku toho vyskytujícího se úhynu ryb ve vodních tocích, k hygienickým závadám a 

zhoršení životního prostředí, bez náhrady 

 

s okamžitou platností po jeho zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na 

úředních deskách obecních úřadů obcí, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká   

do 31. října 2018 
 

I. podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona a v souladu ustanovením § 115a vodního zákona 

 

zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami (odběr vody bez zvláštního technického 

zařízení) z vodního toku Bystřice včetně jeho přítoků 
ve správním obvodu obcí Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany, Olomouc,  

 

katastrální území 710504|Olomouc-město; 710873|Hodolany; 710881|Bělidla; 710911|Chválkovice; 

639524|Hlubočky; 648591|Hrubá Voda; 778281|Velká Bystřice; 616699|Bystrovany, Olomoucký kraj, 

HGR 6612|Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy; 2220|Hornomoravský úval - severní část; 

1621|Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část, č.h.p. 4-10-03-1020-0-00|Bystřice;4-10-

03-1040-0-00|Bystřice;4-10-03-1060-0-00|Bystřice;4-10-03-1080-0-00|Bystřice;4-10-03-1121-0-

00|Bystřice;4-10-03-1123-0-00|Bystřice;4-10-03-1124-0-00|Bystřice, orientační určení polohy 

(souřadnice X;Y: 1 121 274, 544 122), vodní tok 10100053|Bystřice (4-10-03-092). 

 

II. podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu ustanovením § 115a vodního zákona 

 

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

s vodami) z vodního toku Bystřice včetně jeho přítoků 
ve správním obvodu obcí Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany, Olomouc,  
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katastrální území 710504|Olomouc-město; 710873|Hodolany; 710881|Bělidla; 710911|Chválkovice; 

639524|Hlubočky; 648591|Hrubá Voda; 778281|Velká Bystřice; 616699|Bystrovany, Olomoucký kraj, 

HGR 6612|Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy; 2220|Hornomoravský úval - severní část; 

1621|Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část, č.h.p. 4-10-03-1020-0-00|Bystřice;4-10-

03-1040-0-00|Bystřice;4-10-03-1060-0-00|Bystřice;4-10-03-1080-0-00|Bystřice;4-10-03-1121-0-

00|Bystřice;4-10-03-1123-0-00|Bystřice;4-10-03-1124-0-00|Bystřice, orientační určení polohy 

(souřadnice X;Y: 1 121 274, 544 122), vodní tok 10100053|Bystřice (4-10-03-092), 

 

(např. pro účely mytí motorových vozidel, zalévání sportovišť (kurty, hřiště, golf), trávníků, 

zahrádek, napouštění nádrží (bazény, koupaliště), atd.). 

 

Pro držitele platných povolení k odběru povrchové vody platí podmínky stanovené v daném povolení, 

zejména v případě nedostatku vody ve vodním toku (období nízkého průtoku) je odběr vody zakázán. 

V současné době již tento stav nastal. 

Nedodržením této vyhlášky nebo podmínek vydaných platných povolení bude řešeno ve správních 

řízeních s využitím maximálních sankcí vyplývajících z vodního zákona. 

 

Ostatní stávající povolení k nakládání s vodami zůstávají tímto opatřením nedotčena. 

 

Odůvodnění: 

Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, na základě 

doporučení správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p. ze dne 10.5.2018, 

telefonického podnětu Českého rybářského svazu, z. s., Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 

Domašov nad Bystřicí, Pstruží líheň 24, 783 06  Domašov nad Bystřicí a vzhledem k přetrvávajícím 

minimálním průtokům ve vodních tocích s okamžitou platností a na dobu do 31.10.2018 zakázal odběr 

vody z významného vodního toku Bystřice a jeho přítoků na území obce Hlubočky, města Velká 

Bystřice, obce Bystrovany a části města Olomouce, jak je výše uvedeno.  

Mimořádná situace může vést k ohrožení veřejného zájmu, tzn. může dojít ke kyslíkovému deficitu, 

k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkce vodního 

toku. Omezení obecného nakládání s povrchovými vodami a omezení odběru povrchových vod je 

nutné pro zajištění základní ekologické funkce vodního toku. V současné době se na většině vodních 

toků, na území ve správě Povodí Moravy, s.p. vykytují výrazně podprůměrné průtoky, kdy vodnosti 

neovlivněných toků se pohybují v povodí Moravy v rozmezí 8 – 35 % měsíčního normálu. Na mnoha 

profilech včetně vodního toku Bystřice je dle informací na oficiálním webu ČHMÚ překročen ukazatel 

„sucha“. Situace na drobných vodních tocích či potocích je ještě nepříznivější, těmito toky protékají 

extrémně nízké průtoky nebo se voda vyskytuje pouze v tůních nebo nerovnostech ve dně. 

V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické osoby na dodržování minimálních 

zůstatkových průtoků, stanovených příslušnými rozhodnutími opravňujícími k nakládání s vodami. 

 

Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro příští 

dny, s ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání 

opatření obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a § 115a odst. 2 

vodního zákona upustil od projednání s dotčenými subjekty a veřejného projednání. 
Opatření je vydáno na omezenou dobu, kdy je předpoklad nízkých průtoků ve vodních tocích. 

V případě potřeby bude vydáno nové opatření obecné povahy, kterým bude zákaz nakládání 

s povrchovými vodami prodloužen. 

Po posouzení stavu, který nyní nastal, vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. 

 

Všechny obce se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto opatření i 

dalším způsobem v místě obvyklým (např. místní rozhlas, informační letáky). 

 

Pro případ pochybností vodoprávní úřad uvádí: 

V režimu obecného nakládání s vodami se jedná např. o odběry povrchových vod fyzickými osobami 

(jednotlivci, domácnostmi) realizované pro (jejich) vlastní potřebu a na vlastní nebezpečí (např. za 
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účelem zalévání zahrádky konví z přilehlého vodního toku), pokud k tomu není třeba zvláštního 

technického zařízení (např. čerpadlo). 

Za nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr se považuje odběr povrchových vod pomocí 

zvláštního technického zařízení (např. čerpadlo, trkač,…). Odběr povrchových vod (nejde – li o 

obecné nakládání s vodami) je podmíněn povolením k odběru povrchových vod vydaným 

vodoprávním úřadem. 

 

 

Poučení : 

Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 

prostředek.  Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu bez náhrady. 

K vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož 

práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatření obecné povahy přímo dotčeny. Soulad opatření 

obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. 

Dle § 115a odst. 1 vodního zákona 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 s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno 

do odvolání na místě k tomu obvyklém – úřední deska MMOl a na vědomí na úředních deskách 

příslušných obecních úřadů. 

Upozornění: Nakládání s vodami v rozporu s opatřením obecné povahy podle § 6 odst. 4 je 

přestupkem a tomu, kdo se ho dopouští, hrozí správní trest pokuty až do výše 20 000 Kč, ať by se 

jednalo o fyzickou, podnikající fyzickou nebo právnickou osobu. 

Nakládání s vodami v rozporu s opatřením obecné povahy podle § 109 odst. 1 je přestupkem a tomu, 

kdo se ho dopouští, hrozí správní trest pokuty až do výše 50 000 Kč, pokud by se jednalo o fyzickou 

osobu, resp. do výše 100 000 Kč v případě podnikajících fyzických nebo právnických osob. 

 
otisk úředního razítka 

 

Ing. Hana Zvoníčková 

vedoucí oddělení vodního hospodářství 

 

 

Doručení: 

MMOl žádá podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 115a vodního zákona 

Komisi městské části č. 14 Nové Hodolany, Ing. Evžen Horáček, Smetanova 735/21, Hodolany, 779 

00  Olomouc 9, Komisi městské části č. 17 Olomouc - střed, Mgr. Zdeněk Černohouz, Jílová 533/10, 

Neředín, 779 00  Olomouc 9, Komisi městské části č. 24 Staré Hodolany, Ing. Karel Šimša, Jana 

Koziny 509/22, Chválkovice, 779 00  Olomouc 9, Komisi městské části č. 6 Chválkovice, PhDr. 

Bohumil Šíp, Chodská 291/16, Chválkovice, 779 00  Olomouc 9, Město Velká Bystřice, IČO: 

00299651, Zámecké náměstí 79, 783 53  Velká Bystřice, Obec Bystrovany, IČO: 48770078, 

Šrámkova 115/9, Bystrovany, 779 00  Olomouc 9, Obec Hlubočky, IČO: 00298891, Olomoucká 17, 

Hlubočky, 783 61  Hlubočky 1, o vyvěšení celého tohoto opatření obecné povahy na místě k tomu 

určeném (úřední desku obecního úřadu) do odvolání a po zrušení opatření obecné povahy o zaslání 

potvrzení o vyvěšení zpět na MMOl. Po stejnou dobu bude opatření obecné povahy vyvěšeno na 

úřední desce MMOl. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

 

 

 

 

..........................................………………….                       .........................................………………… 

 vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko                       sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko 
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Obdrží - k vyvěšení na úřední desce (na doručenku): 

- MMOl 

- Městský úřad Velká Bystřice, IČO: 00299651, Zámecké náměstí 79, 783 53  Velká Bystřice 

- Obecní úřad Bystrovany, IČO: 48770078, Šrámkova 115/9, Bystrovany, 779 00  Olomouc 9 

- Obecní úřad Hlubočky, IČO: 00298891, Olomoucká 17, Hlubočky, 783 61  Hlubočky 1 

- Komise městské části č. 14 Nové Hodolany, IČO: 00000000, Ing. Evžen Horáček, Smetanova 

735/21, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

- Komise městské části č. 17 Olomouc - střed, IČO: 00000000, Mgr. Zdeněk Černohouz, Jílová 

533/10, Neředín, 779 00  Olomouc 9 

- Komise městské části č. 24 Staré Hodolany, IČO: 00000000, Ing. Karel Šimša, Jana Koziny 

509/22, Chválkovice, 779 00  Olomouc 9 

- Komise městské části č. 6 Chválkovice, IČO: 00000000, PhDr. Bohumil Šíp, Chodská 291/16, 

Chválkovice, 779 00  Olomouc 9 

 

Ostatní - na vědomí: 

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 

- Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Olomouc, U dětského domova 263/4, Nové 

Sady, 779 00  Olomouc 9 

- Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14, 

Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 9 

- Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Domašov nad Bystřicí, Pstruží líheň 24, 783 06  

Domašov nad Bystřicí 

- Český rybářský svaz místní organizace Velká Bystřice, Ing. Jan Slepica, Nádražní I 702, 783 53  

Velká Bystřice 

- Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Olomouc, Chválkovická 113/56, Chválkovice, 779 

00  Olomouc 9 

- Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, Horní náměstí 78/16, Šternberk, 785 01  

Šternberk 1 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 

1191/40a, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

- spis 
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