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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, jako 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 ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve veřejném zájmu

s účinností do odvolání
podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona
zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Nový Bor.
Jedná se zejména o následující vodní toky:
-

Boberský potok (IDVT 10100861) v celém jeho úseku v těchto katastrálních územích
Svor, Cvikov, Lindava
Rousínovský potok (IDVT 10283939) v celém jeho úseku v těchto katastrálních
územích Rousínov, Svor, Cvikov
Svitávka (IDVT 10100119) v celém jeho úseku v katastrálních územích Lindava,
Svitava, Kunratice u Cvikova, Mařeničky, Mařenice, Dolní Světlá, Horní Světlá
Šporka (IDVT 10100280) v celém jeho úseku v těchto katastrálních územích Polevsko,
Nový Bor, Skalice u České Lípy

Odůvodnění:
Zákaz je vydán vzhledem k přetrvávajícím dlouhodobým klimatickým podmínkám - deficitu srážek,
které způsobily kritické snížení průtoků na vodních tocích - stávajícímu nepříznivému vývoji
hydrologické situace a předpovědi počasí pro příští období. V případě, že uvedený stav bude trvat
i nadále, může dojít ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných
ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodních toků.
Zákaz je vydán na základě doporučení správce vodních toků Povodí Ohře s. p. , Chomutov, které
vodoprávní úřad obdržel 03.07.2019.
V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické osoby na dodržování
minimálních zůstatkových průtoků, stanovených příslušnými rozhodnutími opravňujícími
k nakládání s vodami.
Voda ze studní by měla být využívána zejména pro pitné účely a využití v domácnosti.
Zákaz k odběru povrchových vod platí do odvolání, na základě zkušeností z minulých let
předpokládáme trvání snížené vodnosti uvedených vodních toků do konce roku. Pokud vodní
podmínky umožní odvolání zákazu dříve, bude k tomuto včas podán podnět správce vodních toků.

S ohledem na mimořádnost situace a nutnost operativního řešení v souladu s ustanovením § 109
odst. 2 a § 115a odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad upustil od projednání s dotčenými
subjekty a veřejného projednání.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření
obecné povahy oznamuje. Proti opatření obecné povahy nelze vydat opravný prostředek (§ 173
správního řádu), je činěno ve veřejném zájmu bez náhrady. K vydanému opatření obecné povahy
lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.
Ing. Jitka Kopčáková
Vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Nový Bor
oprávněná úřední osoba
Obdrží:
Městský úřad Nový Bor
Městský úřad Cvikov
Obecní úřad Svor
Obecní úřad Skalice u České Lípy
Obecní úřad Kunratice u Cvikova
Obecní úřad Mařenice
Obecní úřad Polevsko

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Nový Bor, Cvikov, Obecního
úřadu Svor, Skalice u České Lípy, Kunratice u Cvikova, Mařenice a Polevsko způsobem v místě
obvyklým po dobu minimálně 15 dnů. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
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Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
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