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Šternberk 22.07.2022 

 

Oprávněná úřední osoba 

pro vyřízení: 

Mgr. Jarmila Martinátová, vedoucí odboru životního prostředí 

tel.: 585086572, e-mail: martinatova@sternberk.cz 

Oprávněná úřední osoba 

pro podepisování: 

Mgr. Jarmila Martinátová, vedoucí odboru životního prostředí 

tel.: 585086572, e-mail: martinatova@sternberk.cz 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

OMEZENÍ NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI 
 
Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 
§ 10, § 11 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen správní řád) a podle zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích ve znění pozdějších předpisů, dále jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 
104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodách) 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, 
 do odvolání, 

 
I. podle ust. § 6 odst. 4 zákona o vodách a v souladu s ust. § 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 Šternberk. 

 
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 ust. § 109 odst. 1 zákona o vodách a v souladu s ust. § 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 Šternberk. 

 
Zákaz odběru povrchové vody se vztahuje na držitele platných povolení k odběru 
povrchové vody (např. pro účely odběru 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, atd.). 



 str. 2 

 
 
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:  Babice, Domašov nad Bystřicí, 
Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, 
Komárov, Lipina, Lužice, Město Libavá, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, 
Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk, Žerotín.  
 
Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami bude vydáno novým opatřením obecné 
povahy. 
 

Odůvodnění 
 
Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí omezuje nakládání s povrchovými vodami, 
jejich odběr v celém správním území ORP Šternberk, z důvodu výrazně nízkého průtoku 
povrchových vod ve vodních tocích, který se dle veřejně přístupných údajů Českého 
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pohybuje na hranici sucha již několik dní. V současné 
době je na významném vodním toku Sitka překročen ukazatel „sucha“, na významném vodním 
toku Bystřice jsou průtoky takřka na ukazateli „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.  Omezení odběru povrchových vod 
z vodního toku Bystřice a jeho přítoků je dále nutné ve veřejném zájmu z důvodu 
zachování odběru povrchových vod pro veřejné zásobování pitnou vodou, pro úpravu 
vody na vodu pitnou v Domašově nad Bystřicí.  
 
Z předpovědi ČHMÚ vyplývá, že území ORP Šternberk v několika následujících dnech nemá 
zasáhnout výraznější srážková činnost, má pokračovat příliv velmi 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 ust. § 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 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, trkač …). 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 
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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. V případě, že odpadnou důvody mimořádného opatření, bude vydáno nové 
opatření obecné povahy o zrušení omezení nakládání s povrchovými vodami.  
 
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 MÚ Šternberk a na úředních deskách příslušných 
obecních úřadů. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této veřejné vyhlášky po jejím 
odvolání 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.) 
 
 
 
Mgr. Jarmila Martinátová v.r. 
vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
vyvěšeno na úřední desce dne:  ………………………………….        
 
 
sejmuto z úřední desky dne:  ………………………………….      

 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy. 
K vyvěšení na úřední desce: 
Obecní úřad Babice     Obecní úřad Domašov nad Bystřicí 
Obecní úřad Domašov u Šternberka   Obecní úřad Hlásnice 
Obecní úřad Hnojice     Obecní úřad Horní Loděnice 
Obecní úřad Hraničné Petrovice   Obecní úřad Huzová 
Obecní úřad Jívová     Obecní úřad Komárov 
Obecní úřad Lipina     Obecní úřad Lužice 
Obecní úřad Město Libavá    Obecní úřad Mladějovice 
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Městský úřad Moravský Beroun   Obecní úřad Mutkov 
Obecní úřad Norberčany    Obecní úřad Řídeč 
Obecní úřad Strukov     Obecní úřad Štarnov 
Městský úřad Šternberk    Obecní úřad Žerotín 
 
Obdrží: 
Obec Babice, Babice 65, 785 01 Šternberk 
Obec Domašov nad Bystřicí, Náměstí 35, 783 06 Domašov nad Bystřicí 
Obec Domašov u Šternberka, Domašov u Šternberka 61, 785 01 Šternberk 
Obec Hlásnice, Hlásnice 28, 785 01 Šternberk 
Obec Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk 
Obec Horní Loděnice, Horní Loděnice 114, 785 01 Horní Loděnice 
Obec Hraničné Petrovice, Hraničné Petrovice 75, 783 06 Domašov nad Bystřicí 
Obec Huzová, Huzová 131, 793 51 Huzová 
Obec Jívová, Jívová 69, 783 16 Jívová 
Obec Komárov, Komárov 241, 785 01 Šternberk  
Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 Šternberk 
Obec Lužice, Lužice 58, 785 01 Šternberk 
Obec Město Libavá, Berounská 41, 783 07 Město Libavá 
Obec Mladějovice, Mladějovice 24, 785 01 Šternberk 
Město Moravský Beroun, náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun 
Obec Mutkov, Mutkov 14, 785 01 Šternberk 
Obec Norberčany, Norberčany 58, 793 05 Norberčany 
Obec Řídeč, Řídeč 276, 785 01 Šternberk 
Obec Strukov, Strukov 33, 784 01 Strukov 
Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 14 Štarnov 
Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk 
Obec Žerotín, Žerotín 13, 784 01 Žerotín 
 
Na vědomí: 
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 
1191/40a, 779 00 Olomouc 
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc 
Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá, Námětí 2, 783 07 Město Libavá 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 
Vodohospodářská společnost Olomouc a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc 
Český rybářský svaz, Územní svaz pro severní Moravu a Slezko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Domašov nad Bystřicí, Pstruží líheň 24, 783 06 
Domašov nad Bystřicí 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Šternberk, Světlov 44, 785 01 Šternberk 
MÚ Šternberk, odbor vnitřních věcí, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk 
MÚ Šternberk, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody – zde 
spis 
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