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Praha, dne 5.6.2018

Věc: Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Bojanovice, část Malá
Lečice (okres Praha – západ).

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 2 zákona
č. 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), podle §
15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích
vydává
opatření obecné povahy:

Omezuje se užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Bojanovice, části Malá Lečice
(okres Praha – západ)
v době od 1.6.2018 do 31.8.2018
tak, že se zakazuje:
a) napouštění bazénů, cisteren a akumulačních nádrží,
b) zalévání zahrad,
c) mytí automobilů,
d) používání vody k údržbě (kropení) otevřených prostranství, komunikací a zeleně,
touto vodou.
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Odůvodnění
Vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Bojanovice, v její části Malá Lečice, v okrese Praha –
západ, obec Bojanovice, IČ 00241091, Bojanovice 12, 252 06 Davle, podal dne 3.5.2018 návrh, aby
Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad, vydal opatření obecné povahy, dle § 15 odst. 4
zákona o vodovodech a kanalizacích, o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro
veřejnou potřebu obce Bojanovice, v části Malá Lečice, na dobu od 1.6.2018 do 31.8.2018.
K návrhu bylo dne 10.5.2018 doloženo vyjádření provozovatele tohoto vodovodu, společnosti
Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r.o., IČ 49549677, Jiráskova 656, 263 01 Dobříš.
Zdrojem vodovodu části obce Bojanovice - Malá Lečice je místní vrtaná studna. Na vodovod je napojeno
79% nemovitostí v Malé Lečici. S příchodem teplého období došlo k nadměrným odběrům vody za
účelem napouštění bazénů a zalévání zahrádek. Kapacita stávající úpravny vody a akumulace
(vodojemu) není pro takové odběry dostatečná. Dochází pak k poklesu tlaku ve vodovodní síti, zejména
u koncových odběratelů, v několika případech i k omezení dodávky vody odběratelům.
Ve smlouvě o odběru vody není zákaz plnění bazénů a zalévání zahrad zakotven. Provozovatel
navrhuje platnost opatření o omezení odběru vody z veřejného vodovodu v Malé Lečici do konce září
2018.
Dle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li
přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo nedostatečných zdrojů
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 došel k závěru, že aktuální situace plně odůvodňuje
ve výroku navržené opatření, neboť jeho smyslem je zachování dostatku pitné vody pro běžné a
nezbytné (zdravotní, hygienické) potřeby obyvatel napojených na předmětný vodovod. Napouštění
bazénů a kropení zeleně způsobuje nepřiměřený nárůst okamžité spotřeby vody v míře, pro kterou by
bylo neekonomické dimenzovat vodovodní soustavu i v případě dostatečné kapacity vodního zdroje.
Vodoprávní úřad proto vydává výše uvedený návrh opatření obecné povahy o dočasném omezení
užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Bojanovice v její části Malá Lečice, na
maximální dobu, kterou umožňuje zákon o vodovodech a kanalizacích a která zároveň pokryje téměř
celé teplé období roku. Omezení je stanoveno body a), b), c), d). Opatření je vydáváno ve veřejném
zájmu, kterým je zásobování obyvatel Malé Lečice, napojených na veřejný vodovod, pitnou vodou v
obvyklém a k běžnému životu potřebném množství. K plnění bazénů je možno využít vodu dovezenou
cisternou. Pro zalévání zeleně je nutno zachytávat vodu dešťovou ze střech a zpevněných ploch
jednotlivých pozemků v době srážek, pro využití v suchém období.
V souladu s § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích toto opatření obecné povahy nabývá
účinnosti zveřejněním na úřední desce vodoprávního úřadu a zároveň Městský úřad Černošice zasílá
návrh opatření Obecnímu úřadu Bojanovice, aby uvědomil dotčené osoby způsobem v místě obvyklým.
Vodoprávní úřad dne 15.5.2018 pod č.j. MUCE 30288/2018 OZP/V/La vydal návrh opatření obecné
povahy. Vodoprávní úřad zároveň v souladu s § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích
stanovil, že se toto opatření neprojednává veřejně. Podáním jeho návrhu vlastníkem, který je zároveň
dotčenou obcí, a provozovatelem vodovodu se opatření pokládá za projednané dle § 15 odst. 4 zákona
o vodovodech a kanalizacích.
V souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích, věta druhá, dotčené osoby
byly oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních
dní ode dne jeho zveřejnění. Námitky nebyly podány.
Do podkladů návrhu opatření lze nahlédnout na Městském úřadu Černošice, OŽP, Podskalská 19,
Praha 2, č. dveří 505, 5. patro v úřední hodiny.
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Poučení
V souladu s § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích toto opatření obecné povahy nabývá
účinnosti zveřejněním na úřední desce vodoprávního úřadu a zároveň Městský úřad Černošice zasílá
opatření Obecnímu úřadu Líšnice, aby uvědomil dotčené osoby způsobem v místě obvyklým.
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Ing. Ivana Landovská
oprávněná úřední osoba

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu
a musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice a na úřední desce OÚ Bojanovice po celou dobu
platnosti tohoto opatření.

vyvěšeno dne

razítko obce

sejmuto dne

Rozdělovník:
Doručuje se veřejnou vyhláškou
Doporučeně do vlastních rukou:
1) obec Bojanovice, Bojanovice 12, 252 06 Davle (datovou schránkou)
2) Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r.o., Jiráskova 656, 263 01 Dobříš (datovou schránkou)
Doporučeně:
3) OÚ Bojanovice, Bojanovice 12, 252 06 Davle (datovou schránkou) – k vyvěšení na úřední desku
4) MěÚ Černošice – k vyvěšení na úřední desku
5) OŽP – spisy/La

Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru JUDr. Markétou Fialovou …………………
(podpis je pouze na originálu písemnosti, který je založen ve spisu.)
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