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Rychnov nad Kněžnou, dne 25. července 2019

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně
příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně
příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, opatřením obecné povahy dle § 115 a) vodního zákona, ve veřejném zájmu

s ú č i n n o s t í o d 25. 7. 2019 d o o d v o l á n í

zakazuje
podle § 109 odst. 1 vodního zákona, povolená nakládání s povrchovými vodami – odběr
povrchové vody a dále dle § 6 odst. 4 vodního zákona, obecné nakládání s povrchovými
vodami – odběr povrchové vody, z důvodů sucha bez náhrady, z vodního toku Kněžná
a jeho přítoků Javornického potoka, Lukavického potoka a Jahodovského potoka ve
správním obvodu města Rychnov nad Kněžnou, obce Synkov – Slemeno, obce Lukavice
a obce Javornice

a upouští
v souladu s § 115a odst. 2 vodního zákona od veřejného projednání opatření obecné
povahy
Odůvodnění:
Na základě vývoje hydrologické situace v povodí významného vodního toku Kněžná
prováděných místních šetření, po projednání současné situace se správcem povodí - Povodí
Labe, státní podnik, Hradec Králové a dle zpráv vydávaných tímto správcem povodí (poslední
informační zpráva č. 29 na stránkách www.pla.cz zveřejněna dne 24.7.2019) a předpovědi
počasí, přistoupil Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí,
jako věcně příslušný vodoprávní úřad, k vydání výše uvedeného opatření obecné povahy.
Správce povodí ve své poslední zprávě upozorňuje na zvolna klesající průtoky. Průtoky na většině
vodních toků v územní působnosti státního podniku Povodí Labe jsou na úrovni 15-30 %
dlouhodobých průměrů pro měsíc červenec (vyhodnocováno za hydrologické období 1981 – 2010).
Nižší vodnatost je zaznamenávána téměř v celém povodí toku Labe. Ukazatel pro sucho Q355 je
pozorován na 57 profilech ze 120 sledovaných.
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Následující aktuální měsíční výhled počasí dle Českého hydrometeorologického ústavu předpokládá
období příštích čtyř týdnů jako celek teplotně mírně nadprůměrné, srážkově podprůměrné. První dva
týdny předpovědi (22.7.-4.8.) očekáváme teplotně nadprůměrné, týdenní průměry nejvyšších denních
teplot předpokládáme kolem 29 °C. Třetí a čtvrtý týden předpovědi (5.8.-18.8.) očekáváme teplotně
průměrné, týdenní průměry nejvyšších denních teplot by se měly pohybovat kolem 24 °C. Srážkově
očekáváme první dva týdny předpovědi podprůměrné, třetí a čtvrtý týden průměrné. Srážky se budou
často vyskytovat v přeháňkách a bouřkách, takže lze očekávat jejich velké místní rozdíly.
Předpokládáme tak další postupné zhoršování parametrů sucha.

Vodoprávní úřad situaci na vodních tocích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Rychnov nad Kněžnou dlouhodobě monitoruje a průběžně vyhodnocuje. V posledních dnech
poklesl průtok ve vodním toku Kněžná (dle měřící stanice ČHMÚ) hluboko pod minimální
průtok (pod Q355 -sucho) a rovněž na přítocích Kněžné se průtoky blíží k minimu, až
k případnému vysychání (např. údaj měřící stanice lokálního varovného systému města na
Javornickém potoce v Javornici).
Současná meteorologická předpověď týkající se srážek je tedy nepříznivá, navíc je předpoklad
vysokých teplot a dalšího poklesu průtoků. Dlouhodobý výhled předpovědi počasí, stavu sucha
v povodí, porovnání vývoje z loňských let nasvědčuje tomu, že situace na vodních tocích se
bude nadále pozvolna zhoršovat, bylo již přistoupeno k řešení dané situace. Dochází k vážnému
ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkce vodního toku.
Vodoprávní úřad proto s platností ode dne 25.7.2019 do odvolání zakazuje odběr povrchové
vody z vodního toku Kněžná a jejich přítoků Javornického potoka, Lukavického potoka
a Jahodovského potoka ve správním obvodu města Rychnov nad Kněžnou, obce SynkovSlemeno, obce Lukavice a obce Javornice.
Protože není předpoklad rychlého návratu běžných průtoků ve vodních tocích vyzývá
vodoprávní úřad drobné odběratele k dočasnému odstranění odběrných zařízení z koryt vodních
toků. Kontrola dodržování zákazu odběru vody byla projednána se zástupci správce dotčených
vodních toků – Povodím Labe, státním podnikem, Hradec Králové – provozní středisko
Žamberk. V případě nedodržování stanoveného zákazu bude o spolupráci požádána
i příslušná Městská policie a případy zjištěných odběrů řešeny v rámci přestupkových řízení.
Jelikož je nutno pokusit se zachovat alespoň minimální funkci vodního toku, což je veřejným
zájmem, rozhodl se vodoprávní úřad zakázat podle § 109 odst. 1 vodního zákona, povolená
nakládání s povrchovými vodami – odběry povrchové vody z vodního toku, tak i podle § 6
odst. 4 vodního zákona, obecné nakládání s povrchovými vodami, tj. odběr povrchových vod
fyzickými osobami realizovaný pro vlastní potřebu (např. odběr vody pro zalévání zahrádky
konví a další využití). Vzhledem k tomu, že zákaz odběru povrchových vod byl vydán
s ohledem na veřejný zájem, činí se tak bez náhrady.
Odběratelé, jejichž povolený odběr povrchové vody a zachování min. zůstatkových průtoků se
řídí i dle podmínek schválených manipulačních řádů, nebo odběratelé s výjimečným důvodem
mají možnost požádat vodoprávní úřad o operativní řešení situace, která bude vždy projednána
a protokolárně odsouhlasena v rámci řešení mimořádných situací dle § 109 vodního zákona.
Zákaz k odběru povrchových vod platí do odvolání, odvolán bude opět veřejnou vyhláškou,
až to klimatické poměry dovolí.
S ohledem na aktuální stav, který vyžaduje bezodkladné vydání opatření obecné povahy,
vodoprávní úřad, v souladu s ustanoveními § 6 odst. 4, § 109 odst. 1 a § 115 odst. 3 vodního
zákona, upouští od veřejného projednání tohoto opatření.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního
řádu). Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu bez náhrady. K vydanému opatření
obecné povahy lze uplatnit připomínky podle § 172 správního řádu. Připomínky může podat
kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy jsou nebo mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření
obecné povahy oznamuje (v souladu s ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona).
Toto opatření obecné povahy musí být ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu
vyvěšeno až do odvolání na místě k tomu obvyklém – úřední desce MěÚ Rychnov nad Kněžnou
a Obecního úřadu obce Synkov - Slemeno, Lukavice a Javornice. Oznámení se zveřejní též
způsobem umožňující dálkový přístup. Město Rychnov nad Kněžnou a obce Synkov - Slemeno
Javornice a Lukavice žádáme o informování občanů případně i dalším způsobem v místě
obvyklým.

(otisk úředního razítka)

Ing. Vlastimil Křížek v.r.
referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou

Digitálně podepsal Vlastimil Křížek
Datum: 25.07.2019 11:12:27 +02:00
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Rozdělovník:
1. Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
2. Obec Synkov - Slemeno, Synkov č.p. 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
3. Obec Lukavice, č.p. 190, 516 03 Lukavice
4. Obec Javornice, č.p. 3, 517 11 Javornice
5. MěÚ Rychnov nad Kněžnou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce do odvolání)
6. Obecní úřad Synkov - Slemeno, Synkov č.p. 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (se žádostí o
zveřejnění vyhlášky na úřední desce do odvolání)

7. Obecní úřad Lukavice, č.p. 190, 516 03 Lukavice (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední
desce do odvolání)

8. Obecní úřad Javornice, č.p. 3, 517 11 Javornice (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední
desce do odvolání)
Na vědomí:
1. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
2. Český zahrádkářský svaz zákl. org. č. 2, Mgr. Ladislav Kovařík, Havlíčkova 1367, 516 01
Rychnov nad Kněžnou
3. KVK Parabit, a.s., závod Rychnov nad Kněžnou, Zbuzany 307, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
4. TS RK, s.r.o., Soukenická 1124, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
5. Václav Ešpandr, Zemědělský podnikatel, sídlo Široká 420, 517 50 Častolovice, IČO: 188 69 238
6. Ing. Miloš Michel, Na Jamách 1614, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 145 42 765
7. Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Orlice, Orlická 1101, 564 01 Žamberk
8. MO ČRS Rychnov nad Kněžnou, Tylova 335, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko, podpis:
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