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Dle rozdělovníku 

 

   

 

 

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

Z R U Š E N Í  O P A T Ř E N Í  O B E C N É  P O V A H Y  

 

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle 

ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (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“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 

174 správního řádu, 

 

r u š í  

podle ustanovení § 115a vodního zákona opatření obecné povahy, vydané vodoprávním úřadem 

pod č. j. MUSP 82559/2018, sp. zn. 82559/2018 ŽPR/MAIN ze dne 07.08.2018, které se týká 

zákazu odběru povrchových vod ze všech vodních toků a z nich napájených vodních ploch v celém 

správním obvodu ORP Šumperk.  

O d ů v o d n ě n í  

Městský úřad Šumperk, jako příslušný vodoprávní úřad, s ohledem na dlouhodobý nedostatek 

vody ve vodních tocích zakázal podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona odběr vody 

z vodních toků ve svém správním území opatřením obecné povahy č. j. MUSP 82559/2018, sp. 

zn. 82559/2018 ŽPR/MAIN ze dne 07.08.2018. 

Na základě zlepšení hydrologické situace na vodních tocích na území ORP Šumperk – na žádném 

úseku vodních toků na území ORP Šumperk nejsou hodnoty průtoků pod hodnotou pro klimatické 

sucho (Q355), vzhledem k příznivému vývoji klimatické situace a ročnímu období došlo ke zlepšení 

kyslíkových poměrů a již nejsou vážně ohroženy přirozené ekologické funkce vodních toků na 

daném území.   

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115a odst. 2 vodního zákona upustil od projednání 

s dotčenými subjekty a od veřejného projednání. 
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P o u č e n í  

Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 

prostředek. 

 

 

 

 

 

 

 

otisk úředního razítka 

 

 

Ing. Martina Indrová 

referent - oprávněná úřední osoba 

 

U p o z o r n ě n í  p r o  o b e c n í  ú ř a d y  

Podle ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona, je nutné o vydání opatření obecné povahy 

uvědomit dotčené osoby vhodným v místě obvyklým způsobem. Nabývá účinnosti, a to dnem 

vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje. 

Toto opatření musí být ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dní na místě 

k tomu obvyklém. Veřejnou vyhláškou se opatření doručuje na úřední desce a elektronické úřední 

desce obecního úřadu obce s rozšířenou působností, na ostatních úředních deskám se opatření 

veřejnou vyhláškou pouze oznamuje. 

Dotčené obecní úřady dále žádáme o informování občanů o zrušení opatření obecné povahy, a to 

způsobem v místě obvyklém (rozhlas, webové stránky, místní tisk, informační vývěsky…). 

 

 

 

 

 

Datum vyvěšení/podpis, razítko    Datum sejmutí/podpis, razítko 

 

 

 

 

……………………………………………..    …………………………………………….. 
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R o z d ě l o v n í k 

Doručí se: 

Vyvěsí na úřední desku: 

Městský úřad Šumperk 

Obecní úřad Bludov 

Obecní úřad Bohdíkov 

Obecní úřad Bohutín 

Obecní úřad Branná 

Obecní úřad Bratrušov 

Obecní úřad Bušín 

Obecní úřad Dlouhomilov 

Obecní úřad Dolní Studénky 

Městský úřad Hanušovice 

Obecní úřad Hraběšice 

Obecní úřad Hrabišín 

Obecní úřad Chromeč 

Obecní úřad Jakubovice 

Obecní úřad Janoušov 

Obecní úřad Jindřichov 

Obecní úřad Kopřivná 

Obecní úřad Libina 

Obecní úřad Loučná nad Desnou 

Obecní úřad Malá Morava 

Obecní úřad Nový Malín 

Obecní úřad Olšany 

Obecní úřad Oskava 

Obecní úřad Petrov nad Desnou 

Obecní úřad Písařov 

Obecní úřad Rapotín 

Obecní úřad Rejchartice 

Obecní úřad Ruda nad Moravou 

Obecní úřad Sobotín 

Městský úřad Staré Město 

Obecní úřad Sudkov 

Obecní úřad Šléglov 

Obecní úřad Velké Losiny 

Obecní úřad Vernířovice 

Obecní úřad Vikantice 

Obecní úřad Vikýřovice 

 

 

 

Na vědomí: 

Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Oblast povodí Moravy, Vsetín (DS)  

Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Oblast povodí Moravy, Pracoviště Šumperk, Šumperk (DS) 

Povodí Moravy, s.p., Brno (DS) 

Povodní Moravy, s.p., Provoz Šumperk, Šumperk (DS) 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního 

hospodářství, Olomouc (DS) 

 

domo 
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