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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen „Odbor 

VLHZ MMB“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad 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 dále jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

v souladu s ust. § 171 až ust. § 174 správního řádu 

 

zakazuje 

 
podle ust. § 109 odst 1 vodního zákona a v souladu s ust. 115a vodního zákona 

ve veřejném zájmu odběr povrchových vod ze všech vodních toků a nádrží na území 

statutárního města Brna 

 

s účinností od 10. 8. 2018 do odvolání. 

 

 

Toto opatření je závazné pro všechny odběratele, kteří mají platné povolení k odběru 

povrchových vod. 

 

Vodoprávní úřad dále v souladu s ust. § 115a odst. 2 vodního zákona a § ust. 172 správního 

řádu upouští od veřejného ústního projednání tohoto mimořádného opatření obecné povahy.  

 

Odůvodnění 

 

Důvodem vydání tohoto opatření obecné povahy je stav  povrchových vod ve vodních tocích, 

který se podle veřejně přístupných údajů Českého hydrometeorologického ústavu 

již dlouhodobě pohybuje při hranici minimálního zůstatkového průtoku a dále doporučení 

Povodí Moravy, s. p., Brno jako příslušného správce povodí. 

 

Opatření je vydáno s okamžitou platností a na dobu neurčitou, s odůvodněním, že vzhledem 

k přetrvávajícím klimatickým podmínkám došlo ke kritickému snížení průtoků na vodních 

tocích. Jedná se o mimořádnou hydrologickou situaci na vodních tocích – snížení vodnosti 

vodních toků, mnohdy pod úrovní Q333, která může vést k ohrožení veřejného zájmu, 

tzn. může dojít ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných 

ekosystémů a k ohrožení zajištění funkce vodního toku. 
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Vzhledem k vážnosti hydrologické situace - dlouhotrvajícího výrazného sucha, vodoprávní 

úřad, podle ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 

správního řádu, v souladu s ustanovením § 109 vodního zákona (pravomoci vodoprávního 

úřadu při mimořádných situacích), vydal opatření obecné povahy jako „první úkon“, aniž by 

návrh opatření obecné povahy projednal postupem podle ustanovení § 172 správního řádu 

a stanovil účinnost opatření obecné povahy k okamžiku jeho zveřejnění, vyvěšením na úřední 

desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách úřadů městských částí, jejichž správních 

obvodů se opatření obecné povahy týká. 

 

V případě, že odpadnou důvody tohoto mimořádného opatření, bude neprodleně vydáno nové 

zrušovací opatření obecné povahy. 

 

 

Poučení 

 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce Magistrátu 

města Brna. Proti opatření obecné povahy nelze podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat 

opravný prostředek. 

 

 

 

 

otisk razítka 

 

 

Ing. Taťána Nováková  

vedoucí oddělení státní správy 

 ve vodním hospodářství 

 

 

 

Doručí se: 

 

1. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 

2. ÚMČ Brno – Bosonohy – DS 

3. ÚMČ Brno – Bohunice – DS 

4. ÚMČ Brno – Bystrc – DS 

5. ÚMČ Brno – Černovice – DS 

6. ÚMČ Brno – Chrlice – DS   

7. ÚMČ Brno – Ivanovice – DS 

8. ÚMČ Brno – Jehnice – DS 

9. ÚMČ Brno – jih – DS 

10.  ÚMČ Brno – Jundrov – DS  

11. ÚMČ Brno – Kníničky – DS 

12. ÚMČ Brno – Kohoutovice - DS 

13. ÚMČ Brno – Komín – DS 

14. ÚMČ Brno – Královo Pole – DS  

15. ÚMČ Brno – Líšeň – DS 

16. ÚMČ Brno – Maloměřice a Obřany – DS  

17. ÚMČ Brno – Medlánky – DS 

18. ÚMČ Brno – Nový Lískovec – DS  

19. ÚMČ Brno – Ořešín – DS  

20. ÚMČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora – DS  

21. ÚMČ Brno – sever – DS 



      

22. ÚMČ Brno – Slatina – DS  

23. ÚMČ Brno – Starý Lískovec – DS 

24. ÚMČ Brno – střed – DS 

25. ÚMČ Brno – Tuřany – DS  

26. ÚMČ Brno – Útěchov – DS  

27. ÚMČ Brno  – Vinohrady – DS  

28. ÚMČ Brno – Žabovřesky – DS 

29. ÚMČ Brno – Žebětín – DS 

30. ÚMČ Brno – Židenice – DS 

 

Na vědomí 

31. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno – DS  

32. Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezitská 13, Brno – DS  

33. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5,  

Brno – DS  

34. Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, Lieberzaitova 14, Brno – DS  

35. Odbor životního prostředí MMB 

36. Magistrát města Brna, tajemník  

 

 

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního 

řádu vyvěšeno po celou dobu jeho účinnosti do odvolání na místě k tomu obvyklém - 

úřední deska Magistrátu města Brna a na vědomí na úředních deskách příslušných 

úřadů městský účastí a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Magistrát města Brna a městské části se tímto žádají o informování občanů a právnických 

osob o tomto opatření i dalším způsobem v místě obvyklém (např. místní rozhlas, zpravodaj).  

 

Informace o datu vyvěšení s podpisem oprávněné osoby bude zaslána Odboru vodního 

a  lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna. 
 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne ……………………..    

 

 

Vyvěšeno umožněním dálkového přístupu dne …………..  

 

 

 

Otisk razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení písemnosti a jejího zveřejnění 

způsobem umožňující dálkový přístup. 
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