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                                                                                                                Praha, dne 10.8.2018 
 
Věc: Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Lety 

(okres Praha – západ). 
 

OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 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 zákona č. 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve 
znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), podle § 15 odst. 4 
zákona o vodovodech a kanalizacích    v y d á v á    opatření obecné povahy: 
      
 
   Omezuje se užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Lety (okres 
   Praha-západ)  tak, že se zakazuje: 
     b)  zalévání zahrad, 
     b)  napouštění bazénů, 
   touto vodou 

do odvolání, nejdéle do 15.10.2018. 
 

 
O d ů v o d n ě n í 

Obec Lety, IČ 00241393, Na Návsi 160, 252 29 Dobřichovice jako vlastník vodovodu pro 
veřejnou potřebu v obcL ety, v okrese Praha – západ, požádal dne 3.8.2018 Městský úřad 
Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad, o vydání opatření obecné povahy, dle § 15 odst. 
4 zákona o vodovodech a kanalizacích,  o dočasné omezení užívání pitné vody z  vodovodu 
pro veřejnou potřebu obce Lety  - o zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénů do 
odvolání. 
Návrh dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Lety 
je zdůvodněn dlouhodobým suchem, nedostatkem pitné vody v tomto veřejném vodovodu a 
mimořádným nárůstem spotřeby vody (cca o 20 %),  z obecního vodovodního řadu, který je 
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zásoben podzemní vodou z vrtů v katastru obce Karlík. Z důvodu  technických a kapacitních 
možností zásobování pitnou vodou a předcházení mimořádným situacím - přerušení 
dodávek pitné vody z předmětného vodovodu je navrženo omezení odběru pitné vody 
z veřejného vodovodu. Situace je zapříčiněna dlouhodobě trvajícím srážkovým deficitem 
atmosférických srážek a vysokými teplotami. Z důvodu hospodárného využívání vody a 
zabezpečení proti nedostatku vody je dočasné omezení spotřeby vody  pro zálivku 
(trávníků), napouštění bazénů a mytí vozidel apod. Žádost o omezení užívání vody 
z veřejného vodovodu je doplněna vyjádřením provozovatele – AQUACONSULT, spol. s r.o. 
Dle meteorologických předpovědí nedojde v nadcházejícím období k  významným srážkám, 
které by změnily situaci. Hrozí proto akutní nedostatek pitné vody. 
Vodoprávní úřad došel k závěru, že aktuální situace plně odůvodňuje ve výroku navržené 
opatření, neboť jeho smyslem je zachování dostatku pitné vody pro nezbytné (zdravotní, 
hygienické) potřeby obyvatel napojených na předmětný vodovod.  

Podaná žádost je zdůvodněna nedostatkem pitné vody v tomto veřejném vodovodu, který je 
způsoben dlouhodobým suchým a horkým počasím a zvýšenými odběry pitné vody, kdy 
stávající infrastruktura neumožňuje pokrytí zvýšené spotřeby vody. V současné době není 
na vodovodní síti evidována žádná porucha, která by spotřebu pitné vody zvyšovala. 
Jedinou možností zajištění dostatečného množství pitné vody pro odběratele je omezení její 
spotřeby pro zalévání zahrad a napouštění bazénů apod..  

Dle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžaduje-li to veřejný zájem, 
především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit 
nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad po projednání s obcí, 
vlastníkem a provozovatelem vodovodu vydat opatření obecné povahy o dočasném 
omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. 
Vodoprávní úřad došel k závěru, že aktuální situace plně odůvodňuje ve výroku navržené 
opatření, neboť jeho smyslem je zachování dostatku pitné vody pro běžné a nezbytné 
(zdravotní, hygienické) potřeby obyvatel napojených na předmětný vodovod. Napouštění 
bazénů a zalévání zahrad způsobuje nepřiměřený nárůst okamžité spotřeby vody v míře, 
pro kterou by bylo neekonomické dimenzovat vodovodní soustavu i v případě dostatečné 
kapacity vodního zdroje.   

Vodoprávní úřad proto vydává výše uvedené opatření obecné povahy o dočasném omezení 
užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Lety, v okrese Praha-západ, na 
dobu do 15.10.2018, t.j. do předpokládaného konce teplého období roku. Omezení je 
stanoveno body a), b). Opatření je vydáváno ve veřejném zájmu, kterým je zásobování 
obyvatel obce Lety, napojených na veřejný vodovod, pitnou vodou v obvyklém a k běžnému 
životu potřebném množství. K plnění bazénů je možno využít vodu dovezenou cisternou po 
dohodě s provozovatele veřejného vodovodu – AQUACONSULT, spol. s r.o.. Pro zalévání 
zeleně je nutno zachytávat vodu dešťovou ze střech a zpevněných ploch jednotlivých 
pozemků v době srážek, pro využití v suchém období. 

V souladu s § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích toto opatření obecné povahy 
nabývá účinnosti zveřejněním na úřední desce vodoprávního úřadu a zároveň Městský úřad 
Černošice zasílá opatření Obecnímu úřadu Lety, aby uvědomil dotčené osoby způsobem 
v místě obvyklým. 

Vodoprávní úřad v souladu s § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích stanovil, že 
se toto opatření neprojednává veřejně. Podáním žádosti o vydání opatření provozovatelem 
vodovodu a vlastníkem vodovodu, který je zároveň dotčenou obcí, se opatření pokládá za 
projednané dle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích. 

Do podkladů opatření lze nahlédnout na Městském úřadu Černošice, OŽP, Podskalská 19, 
Praha 2, č. dveří 505, 5. patro, v úřední hodiny. 
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Poučení  

V souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích, věta druhá, 
dotčené osoby jsou oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodněné 
námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění. 
      
 
 
 

                              Ing. Pavel Martan 
                      oprávněná úřední osoba 
 
 
Toto opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 172 odst. 1 
správního řádu a musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Černošice a na 
úřední desce Obecního úřadu Lety po dobu 15 dnů. Potvrzené bude vráceno na Městský 
úřad Černošice, OŽP, oddělení vodního hospodářství. 
 

 
 
 
 
 
 

vyvěšeno dne                                           razítko obce                                  sejmuto dne 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
 
Doporučeně do vlastních rukou: 
1)  Obec Lety, Na Návsi 160, 252 29 Dobřichovice (datovou schránkou) 
2)  AQUACONSUL, spol. s r.o., dr. Janského 953 252 28 Černošice   (datovou schránkou) 
 k vyvěšení na úřadní desku:: 

3)  Obecní úřad Lety, Na Návsi 160, 252 29 Dobřichovice (datovou schránkou)  
4)  Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice - zde 

5)  OŽP – spisy/Mar 
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