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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy – prodloužení
Výroková část:
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle
ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a místně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád“)

prodlužuje
podle ustanovení § 15 odst. 5) zákona o vodovodech a kanalizacích, v souladu s ustanovením § 173
odst. 1) správního řádu

do 31. srpna 2016
dobu dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obcích:
Hořovice, Rpety, Podluhy, Tlustice, Záluží, Praskolesy, Lochovice, Libomyšl, Lhotka.
Z vodovodu pro veřejnou potřebu ve výše jmenovaných obcích je zakázáno napouštění a doplňování
bazénů, zalévání pozemků, mytí vozidel a doplňování vlastních zdrojů.
Opatření obecné povahy platí od 17. června do 31. srpna 2016.
Odůvodnění:
Městský úřad Hořovice, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 3. června 2016 od společnosti
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IČO: 46356975, Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí, 266 01
Beroun 1, návrh na dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obcích:
Hořovice, Rpety, Podluhy, Tlustice, Záluží, Praskolesy, Lochovice, Libomyšl a Lhotka.
Důvodem je omezení kapacity skupinového vodovodu BKDZH v úseku Zdice – Praskolesy, na kterém
jsou prováděny udržovací práce. Udržovací práce na potrubí DN 400 vyžadují přečerpávání vody
obtokovým potrubím DN 150. Obtokové potrubí je navrženo na pokrytí běžných odběrů v jednotlivých
spotřebištích. Nárazové, hlavně víkendové, spotřeby pitné vody však v celkovém úhrnu překračují
kapacitní možnosti obtokového potrubí.
Návrh opatření obecné povahy „Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
v obcích: Hořovice, Rpety, Podluhy, Tlustice, Záluží, Praskolesy, Lochovice, Libomyšl, Lhotka “ byl
zveřejněn vyvěšením na úřední desce současně s termínem veřejného projednání návrhu, s tím, že dotčené
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osoby jsou oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodnění námitky ve lhůtě 5-ti
pracovních dnů ode dne zveřejnění návrhu, nebo na veřejném projednání uplatnit ústní připomínky.
Vodoprávní úřad neobdržel žádné námitky ani připomínky.
Vzhledem k tomu, že omezení využívání pitné vody je veřejným zájmem, vydal vodoprávní úřad na
základě výše uvedeného návrhu opatření, v němž stanovil, pro jaké účely nelze po přechodnou dobu
využívat vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Z důvodu stále probíhajících udržovacích prací na předmětném skupinovém vodovodu BKDZH
vodoprávní úřad prodloužil dobu platnosti předmětného opatření obecné povahy do 31. srpna 2016.
Opatření obecné povahy- prodloužení nabývá účinnosti zveřejněním na úřední desce vodoprávního úřadu.
Poučení:
Podle ustanovení § 172 odst. 2) správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s platnými právními předpisy lze posoudit podle § 174 odst.
2) správního řádu v přezkumném řízení.

otisk úředního razítka
Ing. Marcela Abrhámová
samostatný odborný referent

Toto opatření obecné povahy – prodloužení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 173 odst.
1 správního řádu a musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Hořovice a

Obecního úřadu Rpety, Podluhy, Tlustice, Záluží, Praskolesy, Lochovice, Libomyšl a Lhotka,
který po potvrzení data o vyvěšení a sejmutí, zašle vyhlášku neprodleně zpět vodoprávnímu úřadu. Po
stejnou dobu bude vyhláška zveřejněna na webové adrese http://www.mesto-horovice.eu//. Městský úřad
Hořovice a Obecní úřady Rpety, Podluhy, Tlustice, Záluží, Praskolesy, Lochovice, Libomyšl a
Lhotka vyrozumí dotčené osoby též způsobem v místě obvyklým (např. místním rozhlasem atd.)

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky.

Obdrží:
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf
Milan Pondělíček, IDDS: drz65n6
Vojtěch Albl, Hvozdec č.p. 72, 267 62 Komárov u Hořovic
Ing. Petr Mareš, Palackého náměstí č.p. 97/20, 268 01 Hořovice
Obec Rpety, IDDS: vzjanwa
Josef Vít, Sadová č.p. 1163/7, 268 01 Hořovice
Městská akciová společnost Hořovice, a.s., IDDS: 2zqe6te
Město Hořovice, zde
Miloš Koželuh, Lesní č.p. 1144, 268 01 Hořovice
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Obec Podluhy, IDDS: pqkb4zc
Obec Tlustice, IDDS: n66apyf
Obec Záluží, IDDS: dugb49z
Obec Praskolesy, IDDS: g7ta7gf
Obec Lochovice, IDDS: k7zbmxn
Obec Libomyšl, IDDS: e79akhk
Obec Lhotka, IDDS: gk8at92
Monika Litošová, Rpety č.p. 158, 268 01 Hořovice
Radek Litoš, Rpety č.p. 158, 268 01 Hořovice
Otto Srp, Valdecká č.p. 88, Hořovice, 268 01 Hořovice
dotčené orgány (datová schránka)
Obecní úřad Rpety, IDDS: vzjanwa
Obecní úřad Podluhy, IDDS: pqkb4zc
Obecní úřad Tlustice, IDDS: n66apyf
Obecní úřad Praskolesy, IDDS: g7ta7gf
Obecní úřad Lochovice, IDDS: k7zbmxn
Obecní úřad Libomyšl, IDDS: e79akhk
Obecní úřad Lhotka, IDDS: gk8at92
Obecní úřad Záluží, IDDS: dugb49z
Městský úřad Hořovice, zde
na vědomí
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun, IDDS: hhcai8e

