OBECNÍ ÚŘAD LICHOCEVES
Lichoceves čp. 20, PSČ 252 64, tel. 220 930 556, 725 021 466, e-mail obec@lichoceves.cz
V Lichocevsi dne 10. července 2019
Agenda:
OŽP (EVL/Zákolanský potok)
Naše čj.: OD078/19
Věc: Dočasné omezení užívání povrchové vody ze Zákolanského potoka na k.ú. obce Lichoceves

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Lichoceves, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 105 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (správní řád), podle § 6 odst. 4 vodního zákona
V Y D ÁV Á
opatření obecné povahy:
Omezuje se užívání povrchové vody ze Zákolanského potoka na katastrálních
územích obce Lichoceves (okres Praha – západ)
s okamžitou platností do odvolání
tak, že se zakazuje:
a) odběr povrchové vody ze Zákolanského potoka.
STANOVUJE
termín veřejného projednání
tohoto opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 115a odst. 2 vodního zákona na den
17. červenec 2019 od 10:00 na úřadovně Obecního úřadu Lichoceves, Lichoceves 20.
ODŮVODNĚNÍ
Dne 5. července 2019 Hasičský záchranný sbor Kladno oznámil na havarijní telefon Městského
úřadu Černošice, že na Zákolanském potoce, evropsky významné lokalitě s předmětem
ochrany biotopu a populace kriticky ohroženého a evropsky prioritního druhu raka
kamenáče a populace kriticky ohroženého raka říčního, ustává přítok vody z území horního
úseku Zákolanského potoka (od obce Okoř a Středokluky).
Vodoprávní úřad Městského úřadu Černošice na základě oznámení ve spolupráci s odborem
životního prostředí Magistrátu města Kladna, Povodím Vltavy, s.p., oblastním inspektorátem
Praha České inspekce životního prostředí, Policií ČR a zástupců příslušných obcí provedl
ve dnech 5. a 6. července 2019 zjišťování příčin poklesu přítoku vody.
Při šetření a pochůzce podél toku Zákolanského potoka dne 6. července 2019 bylo zjištěno, že
v kritickém úseku Zákolanského potoka mezi obcí Okoř a lokalitou Nový Mlýn se ztrácí v toku
potoka voda. V tomto úseku je mimo jiné chatová oblast (v k.ú. Noutonice osada Višňovka) se
zástavbou rekreačních chat po levém břehu Zákolanského potoka. Při šetření zde byla zjištěna
čerpadla při vodním toku s přívodem elektřiny. Bylo zjištěno cca 5-6 čerpadel a podstavce
na čerpadla s přívodem elektřiny. U jednoho čerpadla byla zjištěna hadice vhozená do vodoteče
s čerpacím košem. U jednoho čerpadla byla zjištěna na hadici rozdvojka a u jedné z rozdvojek
další rozdvojka vedoucí k chatám v osadě. Je zřejmé, že docházelo k odběrům vody z potoka,
což ovlivnilo ztrátu vody dále po toku.
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Dle ustanovení § 6 odst. 4 ve spojení s § 105 odst. 1 a § 115a vodního zákona může vodoprávní
úřad obecné nakládání s povrchovými vodami bez náhrady upravit, omezit, popřípadě zakázat,
vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména dochází-li k porušování povinností nakládání
s povrchovými vodami, která zhoršují odtokové poměry, narušují přírodní prostředí, ohrožují
jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a poškozují břehy.
Obecní úřad Lichoceves, jako místně příslušný vodoprávní úřad, s okamžitou platností a na dobu
do odvolání vydává zákaz odběrů povrchové vody z vodního toku Zákolanský potok
na katastrálních územích obce Lichoceves.
Do podkladů návrhu opatření lze nahlédnout na Obecním úřadu Lichoceves, Lichoceves 20,
v úředních hodinách.
V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické osoby na povinnost dodržování
minimálních zůstatkových průtoků, stanovených příslušnými rozhodnutími opravňujícími
k nakládání s vodami.
POUČENÍ
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti zveřejněním na úřední desce Obecního úřadu
Lichoceves.
Zároveň Obecní úřad Lichoceves zasílá opatření správci toku a vodoprávnímu úřadu Městského
úřadu Černošice, aby uvědomily dotčené osoby způsobem v místě obvyklým, a na vědomí
obecním úřadům příslušným ke katastrálním územím, na kterých se nachází přírodní památka
Zákolanský potok.
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.

Jana Muchová
starostka obce Lichoceves
Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 173 odst. 1
správního řádu a musí být vyvěšeno na úřední desce OÚ Lichoceves po celou dobu platnosti
tohoto opatření.
vyvěšeno dne 10. července 2019
Rozdělovník:
Doručuje se veřejnou vyhláškou
Doporučeně:
1)
Obec Lichoceves
2)
Povodí Vltavy, s.p.
3)
Městský úřad Černošice
Na vědomí:
4)
Obecní úřad Svrkyně
5)
Obecní úřad Okoř
6)
Obecní úřad Číčovice
7)
Obecní úřad Středokluky
8)
Obecní úřad Zákolany
9)
Obecní Úřad Makotřasy
10) Obecní Úřad Běloky
11) Obecní Úřad Hostouň u Prahy
12) Obecní Úřad Dobrovíz
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