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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako
vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
navrhuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a podle § 15 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném
znění opatření obecné povahy ve věci dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu
pro veřejnou potřebu v obci Nová Ves od 01.07.2021 do 31.08.2021 na základě návrhu
společnosti Technické služby Nová Ves s.r.o., IČO: 29135265, se sídlem č. p. 12, 250 63 Nová
Ves jako provozovatele a obce Nová Ves, č. p. 12, 250 63 Mratín jako vlastníka vodovodu pro
veřejnou potřebu v této lokalitě. Důvodem je přechodný nedostatek pitné vody, ke kterému
dochází v letních měsících vlivem zalévání pozemků, napouštění bazénů, mytí aut apod.
Z důvodu technických kapacit na straně dodavatele pitné vody nelze množství dodávané
vody navýšit. Náhradní zásobení pitnou vodou pomocí cisteren nelze zajistit z důvodu
nedostačujících kapacit okolních zdrojů.
Žádáme příslušné obecní úřady o písemné vyjádření k níže uvedenému návrhu.
Vodoprávní úřad vyzývá v souladu s ust. § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích
dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky a to
do 5-ti pracovních dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy.
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NÁVRH:
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V OBCI
NOVÁ VES.
Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, jako
vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „vodní zákon“), v souladu s ustanovením § 25 a § 172, § 173 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením § 15 zákona o
vodovodech a kanalizacích, na základě návrhu společnosti Technické služby Nová Ves s.r.o.,
IČO: 29135265, se sídlem č. p. 12, 250 63 Nová Ves jako provozovatele a obce Nová Ves, č. p.
12, 250 63 Mratín jako vlastníka vodovodů pro veřejnou potřebu:
OMEZUJE UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU V OBCI NOVÁ VES - od 01.07.2021 do
31.08.2021.

Je zakázáno:
Zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů a ostatních činností souvisejících s odběrem
pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a hygienickým účelům.
Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a
hygienickým účelům.
V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouští přestupku podle § 32 odst.
5 písm. d) zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 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 být uložena pokuta taktéž do
50 000 Kč.
Odůvodnění
Dne 16. 06. 2021 požádal navrhovatel, tj. společnost Technické služby Nová Ves s.r.o., IČO:
29135265, se sídlem č. p. 12, 250 63 Nová Ves a obce Nová Ves, č. p. 12, 250 63 Mratín o
vydání opatření obecné povahy na dočasné užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou
potřebu v obci Nová Ves.
Podle sdělení navrhovatele je v současné době množství předávané pitné vody nedostačující
a nelze jej z důvodů technických kapacit na straně dodavatele, tj. společnosti
STAVOKOMPLET s.r.o. a Středočeské vodárny a.s. navýšit.
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Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat
opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v
přezkumném řízení.

otisk úředního razítka

Bc. Nikol Götzová, DiS., v. r.
referentka odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
Obdrží na doručenku:
účastník řízení podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád:
Obec Nová Ves, č. p. 12, 250 63 Mratín
Technické služby Nová Ves s.r.o., č. p. 12, 250 63 Nová Ves
Doručení veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 25 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád:
Obec Nová Ves, č. p. 12, 250 63 Mratín
Tento návrh opatření obecné povahy bude doručen „veřejnou vyhláškou“, která bude
vyvěšena v souladu s ustanovením § 172 odst. 3 správního řádu po dobu 5 dnů ode dne
následujícím po dni vyvěšení na úředních deskách (včetně elektronických s dálkovým
přístupem) těchto úřadů: MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Obecní úřad Nová Ves.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující
pracovní den po posledním (5.) dni vyvěšení lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí
být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru životního prostředí. Zároveň žádáme o
zveřejnění písemností způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti.
Úřední deska Obecního úřadu Nová Ves/ MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav:
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí
Poskytujeme vám v souladu s čl. 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů, informaci o zpracování vašich osobních údajů zveřejněním způsobem
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz.
Digitálně podepsal Nikol Götzová, DiS.
Datum: 16.06.2021 15:22:28 +02:00
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