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Opatření obecné povahy 

(Veřejnou vyhláškou) 
 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle  
ustanovení §104 odst. 2 písm c) a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, 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 odst 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě návrhu společnosti ENERGIE AG Kolín s.r.o., Legerova 21, Kolín., IČ: 475 38 
457, Legerova 21, Kolín III, jako provozovatele skupinového vodovodu pro veřejnou v obcích Kolín 
(Kolín – Sendražice, Štítary a Zibohlavy), Ovčáry (průmyslová zóna Ovčáry), Volárna, Velký Osek, Tři 
Dvory, Konárovice, Veletov, Ratboř, Kořenice, Radovesnice I, Křečhoř (Kamhajek, Kutlíře), Břežany I 
(Chocenice), Velim, Plaňany, Dobřichov a Cerhenice, Radim (voda předaná)  
 

OMEZUJE UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY 
Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU  

ODE DNE VYVĚŠENÍ  DO 31.10.2020  
 
v obcích Kolín (Kolín – Sendražice, Štítary a Zibohlavy), Ovčáry (průmyslová zóna Ovčáry), 
Volárna, Velký Osek, Tři Dvory, Konárovice, Veletov, Ratboř, Kořenice, Radovesnice I, Křečhoř 
(Kamhajek, Kutlíře), Břežany I (Chocenice), Velim, Plaňany, Dobřichov, Cerhenice a Radim 
spočívající v zákazu zalévání zahrádek, kropení travnatých porostů, napouštění bazénů, mytí 
aut, dopouštění vlastních zdrojů (vlastní studny, dešťové akumulace) apod. 
 
Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým 
účelům a smluvním technologickým účelům. 
 
 
Odůvodnění: 
Dne 29.07.2020 požádala spol. ENERGIE AG Kolín a.s., Legerova 21 Kolín, IČ: 475 38 457 jako 
provozovatel skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu v obcích Kolín (Kolín – Sendražice, Štítary 
a Zibohlavy), Ovčáry (průmyslová zóna Ovčáry), Volárna, Velký Osek, Tři Dvory, Konárovice, Veletov, 
Ratboř, Kořenice, Radovesnice I, Křečhoř (Kamhajek, Kutlíře), Břežany I (Chocenice), Velim, Plaňany, 
Dobřichov a Cerhenice, Radim (voda předaná) o vydání opatření obecné povahy na dočasné omezení 
užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pro uvedené obce.  
 
Dle sdělení žadatele je v současné době množství vody ze stávajících zdrojů podzemních vod 
nedostačující a to zejména v jarních a letních odběrových špičkách. Na skupinovém vodovodu 
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opakovaně nastává v jarních a letních  měsících přechodný nedostatek pitné vody vlivem kropení 
travních porostů, napouštění bazénů, mytí aut apod. Dále je vlivem rozvoje obcí připojených na 
skupinový vodovod nedostatek akumulací pitné vody, jež v případě špičkových odběrů pokrývají tyto 
zvýšené spotřeby. Vlivem nepříznivých klimatických podmínek v posledních letech dochází k poklesu 
vydatnosti prameniště Tři Dvory, ze kterého je zásobena většinová část skupinového vodovodu 
 
Vodoprávní úřad v souladu s § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích stanovil, že se toto 
opatření neprojednává veřejně. Podáním návrhu na vydání opatření a jeho zaslání všem příslušným 
obcím se opatření pokládá za projednané dle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích.      
S ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání 
opatření obecné povahy, vodoprávní úřad vydal toto opatření. Z důvodu, že nastalo opět suché 
období a je nedostatečná vydatnost vodních zdrojů, je zákonný důvod k omezení užívání pitné vody 
z vodovodu pro veřejnou potřebu, proto vodoprávní úřad  Městského úřadu Kolín  vydává toto 
opatření obecné povahy, čímž omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
 
Dotčené obce se tímto žádají o sdělení tohoto opatření ve svých částech obce i dalším způsobem 
v místě obvyklým (např. místním rozhlasem a podobně). 
 
Poučení : 
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.  

V souladu s § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích toto opatření nabývá účinnosti dne 
15.4.2020 zveřejněním na úřední desce.               
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat 
opravný prostředek. Soulad opatření s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. 
 
 
 
 
 
 
 
otisk úředního razítka  
 
 
 
 
 
Ing. Radek Smutný 
vedoucí odboru životního 
prostředí a zemědělství 
 
 
 
 

Vyvěšeno dne ___________________                   Sejmuto dne ____________________ 

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

 
 
 
Doručuje se: 
 
Účastníkům řízení 
Energie AG Kolín a.s., Legerova č. p. 21,  28002 Kolín 2 
Vodohospodářské sdružení Kolín, Havelcova 70, Kolín III,  28002 Kolín 2 
Město Kolín, Karlovo nám. 78,  280 12 Kolín 
Obec Ovčáry, Vrchlického č. p. 39, Ovčáry,  28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
po dobu platnosti opatření a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Volárna, Volárna č. p. 137,  280 02 Volárna (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 
platnosti opatření a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Velký Osek, Revoluční 36,  28151 Velký Osek (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po 
dobu platnosti opatření a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
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Obec Tři Dvory, Tři Dvory 271,  28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 
platnosti opatření a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Konárovice, Na Rynku 11,  28125 Konárovice (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po 
dobu platnosti opatření a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Veletov, Veletov č. p. 5,  28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 
platnosti opatření a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Ratboř, Komenského č. p. 8,  28141 Ratboř (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 
platnosti opatření a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Kořenice, Kořenice 78,  28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 
platnosti opatření a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Radovesnice I, Lošanská č. p. 23,  280 02 Radovesnice I (se žádostí o vyvěšení na úřední 
desce po dobu platnosti opatření a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Křečhoř, Křečhoř 1,  28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 
platnosti opatření a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Břežany I., Břežany I 67,  28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 
platnosti opatření a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Velim, Náměstí Obránců Míru 120,  28101 Velim (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po 
dobu platnosti opatření a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Městys Plaňany, Tyršova 72,  28104 Plaňany (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 
platnosti opatření a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Dobřichov, Dobřichov 206,  28911 Pečky (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 
platnosti opatření a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Městys Cerhenice, Školská 444,  28102 Cerhenice (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po 
dobu platnosti opatření a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Radim, Radim č. p. 6,  28103 Radim u Kolína (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po 
dobu platnosti opatření a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
MěÚ Kolín podatelna, Karlovo nám. 78,  280 12 Kolín (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po 
dobu platnosti opatření a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
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