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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU )
Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Brod, jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 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“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, posoudil skutečnosti, kterou dne 24.7.2018 pod zn. Voda/2019/07/OV uvedla
v žádosti o vydání opatření obecné povahy Obec Černíky, IČO 00640620, Černíky 43, 289 15 Kounice
(dále jen „navrhovatel“) a dále ve veřejném zájmu podle ustanovení § 15 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Dočasně omezuje užívání vody ze studní pouze pro osobní potřebu na dobu od
1.8.2019 do 31.10.2019.
Zároveň se zakazuje v této obci používat v uvedené době vodu ze studní na
zálivku zeleně, napouštění bazénů, mytí aut apod.
Vodu ze studní je možné používat pouze pro osobní potřebu k pitným a
hygienickým účelům.
Opatření se vztahuje na obec: Černíky
Odůvodnění:
Dne 24.7.2019 byla Městskému úřadu Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství
prostřednictvím starosty obce Černíky podána žádost o vydání opatření obecné povahy. Žádost byla
odůvodněna tím, že z důvodu dlouhodobého sucha a díky absenci vodovodního řadu je obec zařazena
do seznamu „Suchá obec“. Více jak padesát procent obcí je bez stálého přítoku vody, který by byl
dostačující pro běžný chod domácnosti.
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu omezení a zákazu na úřední desce i
elektronické desce příslušného obecního úřadu – po celou dobu jeho účinnosti a na sídle
vodoprávního úřadu.
Obec Černíky se tímto žádá o sdělení tohoto oznámení i dalších způsobem v místě obvyklým (např.
místní rozhlas, místní tisk apod.).
Úřad po vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem
umožňující dálkový přístup podle věty § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění
pozdějších předpisů.

Ivana Stárková v.r.,
oprávněná úřední osoba
odborný referent vodoprávního úřadu
Za správnost vyhotovení: Olga Kadeřábková

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po celou dobu trvání opatření .

Vyvěšeno dne:………………………………….

Sejmuto dne:…………………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Černíky, IDDS: um7j2un

