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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka,                   

přítoku významné vodárenské nádrže Stanovice 

 
 

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako vodoprávní úřad 
příslušný podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a věcně a místně příslušný 
správní orgán dle ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  

r u š í  
 
dle ust. § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy, vydané zdejším vodoprávním 
úřadem pod spis.zn. 8435/SÚ/22/Sz dne 21.7.2022, a týkající se v souladu s ust. § 109 odst. 1 
vodního zákona zákazu  
 

odběrů povrchových vod z vodních toků,  
povolených dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona, 

 
a to v celých povodích následujících vodních toků: 
 

Lomnický potok, IDVT 10100207, ř. km 4,53 – 21,2, 

 

a přítoky Lomnického potoka: 

Dražovský potok, IDVT 10101200, ř. km 1,6 – pramen, 

Mlýnský potok, IDVT 10101616, ř. km 0 – pramen, 

LBP Mlýnského potoka, IDVT 10233904, ř. km 0 – pramen, 

LBP Mlýnského potoka, IDVT 10226063, ř. km 0 – pramen, 

PB 7,740, IDVT 10222062, ř. km 0 – pramen, 

PB 7,740, IDVT 10229094, ř. km 0 – pramen, 

Telenecký potok a přítoky, IDVT 10229019, ř. km 0 – pramen, 

LB 8,040, IDVT 10224464, ř. km 0 – pramen. 
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Odůvodnění: 
Zdejší vodoprávní úřad s ohledem na dlouhodobý přechodný nedostatek vody ve vodních tocích 
zakázal dle ust. § 109 odst. 1 vodního zákona odběry a užívání vody z výše uvedených vodních toků, 
s výjimkou odběrů pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro potřeby osobní hygieny 
a jiných odběrů povolených ve veřejném zájmu. Opatření obecné povahy dle ust. § 115a odst. 1 
vodního zákona bylo vydáno pod spis.zn. 8435/SÚ/22/Sz dne 21.7.2022 a nabylo účinnosti dnem 
vyvěšení, tj. 26.7.2022. 
 
Zdejší vodoprávní úřad obdržel dne 27.10.2022 informaci státního podniku Povodí Ohře, Bezručova 
4219, 430 03 Chomutov, že hydrologická situace je již příznivá, a proto odpadla příčina                             
pro mimořádnou úpravu nakládání s vodami.   
 
Vodoprávní úřad tudíž zrušil výše citované opatření obecné povahy. 
 
Vodoprávní úřad v souladu s § 115a odst. 2 vodního zákona upustil od projednání s dotčenými 
subjekty a od veřejného projednání. 
 
 
Poučení: 
Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 
Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu. K vydanému opatření lze uplatnit připomínky. 
Připomínky může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením 
přímo dotčeny. 
Dle § 115a odst. 1 vodního zákona a § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Petra  S z a b o 
oprávněná úřední osoba 

  

 
 
 
 
 

Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce po dobu 15 dnů. 
 
 
Zároveň bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 



Č.j.: 13683/SÚ/22 str. 3 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 

 

Obdrží: 

správce povodí a významných vodní toků – do DS 
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm 
  
správce drobných vodních toků – do DS 
Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy - správa toků, IDDS: e8jcfsn 
 
dotčené obce – do DS 
Obec Stružná, IDDS: qkmb6bv 
Město Bochov, IDDS: hhxbfgd 
Obec Pila, IDDS: 2jab73e 
Obec Andělská Hora, IDDS: tjtb453 
Obec Stanovice, IDDS: w38bbcw 
Obec Kolová, IDDS: xr5bx5e 
Obec Doupovské Hradiště, IDDS: sjtfeu4 
 
na vědomí 
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad, IDDS: d5zbgz2 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního 
hospodářství a havárií, IDDS: siqbxt2 
 
co:  
-vlastní  2x 
-a/a 
-OVV-inf. pult - 1x + žádost o zveřejnění 
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