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Věc: Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Chýně 
 

  NÁVRH  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 písm. 
b) 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    návrh opatření 
obecné povahy: 
      

 
Omezuje se užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Chýně 

 
na dobu od 1.6.2016 do 31.8.2016  

  
     zakazuje se: 
                          a)  napouštění bazénů a akumulačních nádrží, 
                          b)  zalévání zeleně a mytí automobilů. 
  
 

 
O d ů v o d n ě n í 

 
Vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu, obec Chýně, IČ: 00241296, sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01 
Hostivice, podal dne 13.4.2016, návrh, aby Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad, 
vydal opatření obecné povahy, dle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, o dočasném 
omezení užívání pitné vody z tohoto vodovodu pro veřejnou potřebu obce Chýně. 
 
Návrh je zdůvodněn nedostatkem pitné vody v tomto veřejném vodovodu. V odběrové špičce (večerní 
hodiny 18 – 23 hod. a dny pracovního klidu) zejména v letním období neteče obyvatelům obce Chýně ve 

 

Dle rozdělovníku 
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výše položených částech obce (lokalita Háje a Na Vyhlídce) pitná voda z vodovodního řadu. Jedním 
z důvodů nedostatečného zásobování pitnou vodou je malý tlak ve vodovodním řadu v době odběrových 
špiček, který je způsoben tím, že Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v současné době nejsou schopny 
dodávat s využitím stávajícího technického zařízení na ČS Kopanina dodavateli pitné vody do obce 
Chýně potřebný objem (tlak) pitné vody. Nyní se připravuje několik opatření pro zlepšení součastného 
zásobování obce Chýně pitnou vodou. Jedná se zejména o posílení dodávek pitné vody (navýšení 
kapacity a tlaku), zkapacitnění ČS Kopanina, vybudování vodojemů na pozemcích developerů a 
zokruhování vodovodní sítě v obci Chýně. Výše uvedená opatření jsou však dlouhodobějšího charakteru 
a obec Chýně potřebuje pro své obyvatele co nejrychlejší řešení. 
 
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 skutková podstata tohoto 
ustanovení byla naplněna. 
 
Obec Chýně (jako vlastník vodovodu) se souhlasem společnosti 1. Vodohospodářská společnost, s r.o. 
zn. 29/16 ze dne 5.5.2016 (jako provozovatele vodovodu) navrhují vydat zákaz zalévání, plnění bazénů 
a akumulačních nádrží a umývání automobilů. Vodoprávní úřad tedy shodně nenařizoval ústní 
projednání. 
 
Opatření obecné povahy se bude vztahovat na všechny obyvatele obce Chýně, kteří odebírají pitnou 
vodu z veřejného vodovodu v kat. ú. Chyně a neznamená omezení základních potřeb obyvatel. 
 
Vodoprávní úřad proto zveřejňuje výše uvedený návrh opatření obecné povahy o dočasném omezení 
užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Chýně, na dobu 3 měsíců. Opatření je 
vydáváno ve veřejném zájmu, kterým je zásobování obyvatel obce Chýně, napojených na veřejný 
vodovod, pitnou vodou i v období sucha.  
 
V souladu s § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích Městský úřad Černošice zasílá návrh 
opatření Obecnímu úřadu Chýně, 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 jeho návrhu vlastníkem, který je zároveň dotčenou obcí, a 
provozovatelem vodovodu se opatření pokládá za projednané dle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a 
kanalizacích. 
 
Do podkladů návrhu opatření lze nahlédnout na Městském úřadu Černošice, OŽP, Podskalská 19, 
Praha 2, č. dveří 505, 5. patro v úřední hodiny. 
 
 

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. 
 
     
 

      otisk úředního razítka           Ing. Věra Zelinková 
                                  oprávněná úřední osoba 
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Tento návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 172 odst. 1 
správního řádu a musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Černošice a na úřední desce OÚ Chýně po 
dobu 15 dnů. Potvrzený bude vrácen na MěÚ Černošice, OŽP, oddělení vodního hospodářství. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................                                                                                                                             ………… 
vyvěšeno dne      razítko       sejmuto dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
 
Doručuje se veřejnou vyhláškou 
 
Doporučeně do vlastních rukou: 
1)  Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice (datovou schránkou) 
2)  1. Vodohospodářská společnost, s r.o.. Kladenská 132, 252 64 Velké Přílepy (datovou schránkou) 
 
Doporučeně: 
3)  OÚ Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice (datovou schránkou) – k vyvěšení na úřední desku 
 
4)  MěÚ Černošice – k vyvěšení na úřední desku 
 
5)  OŽP – spisy/Zel 
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