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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY 

 
Městský úřad Vysoké Veselí, v přenesené působnosti podle § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších platných právních předpisů,  
 

s okamžitou platností do odvolání 
 

podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění 
pozdějších platných právních předpisů  
 

ZAKAZUJE BEZ NÁHRADY NA ÚZEMÍ MĚSTA Vysoké Veselí 
odběr pitné vody z veřejného vodovodního řadu pro jiné, než pitné účely a 

potřebu osobní hygieny jednotlivých občanů. 
 
Je zakázáno:  
Zalévání zeleně, mytí aut, napouštění bazénů a ostatní činnosti související s odběrem pitné 
vody z veřejného vodovodu pro jiné, než pitné a hygienické účely.  
V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouští přestupku podle § 32 odst. 5 
písm. d) zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění a může jim být 
uložena pokuta do 50 000 Kč; v případě právnických osob se jedná o správní delikt podle 
§33 odst. 7 písm. d) zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a může jim být 
uložena pokuta taktéž do 50 000 Kč.  
 

Odůvodnění  
Městský úřad Vysoké Veselí, na základě zprávy správce vodovodního řadu a zdroje pitné 
vody na území města Vysokého Veselí, Vodohospodářské obchodní společnosti Jičín a. s., a 
vzhledem k přetrvávajícím nepříznivým klimatickým podmínkám, s okamžitou platností a na 
dobu neurčitou (do odvolání) zakázal odběr pitné vody z veřejného vodovodního řadu pro 
jiné, než pitné účely a potřebu osobní hygieny jednotlivých občanů.  
Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro 
příští dny, s ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje 
bezodkladné vydání opatření obecné povahy, městský úřad v souladu s ustanovením § 15 
odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších platných 
právních předpisů, upustil od projednání s dotčenými subjekty a veřejného projednání.   

 



Obyvatelé města budou o vydání tohoto opatření obecné povahy informováni vhodným 
způsobem (např. místní rozhlas).  
 
Poučení:  
Dle § 15 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 
platných právních předpisů, opatření obecné povahy nabývá účinnosti zveřejněním veřejné 
vyhlášky na úřední desce, kterou se opatření obecné povahy oznamuje. Proti opatření 
obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle ustanovení § 173 odst. 2 správního 
řádu.  
 
 
………………..………… 
    Luboš Holman 
        starosta 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 
správního řádu vyvěšeno po celou dobu platnosti opatření obecné povahy na 
úřední desce MěÚ Vysoké Veselí i zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.  
 
 
Vyvěšeno dne: 5. 6. 2019 
  
V el. podobě: 5.6.2019 
 
Sejmuto dne: 
 


