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R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako věcně a místně 
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

I .                          z a k a z u j e

podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona, ve veřejném zájmu obecné nakládání 
s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí vodního toku Moravská Sázava 
na území ORP Lanškroun. 

Konkrétně se jedná o vodní toky Moravská Sázava (od pramene po soutok s vodním tokem 
Březná), Sázavský potok, Kalný potok, Ostrovský potok, Vraní potok, Hadí potok, Zadní 
potok, Třešňovský potok, Lukovský potok, Anenský potok, Trpík, Lukávka, Květná, 
Lubnický potok, Hraniční potok a Tatenička, a přítoky uvedených vodních toků.

Zákaz odběru povrchových vod se týká katastrálních území Výprachtice (v povodí 
vodního toku Moravská Sázava), Valteřice, Koburk, Rýdrovice, Horní Heřmanice v Čechách, 
Dolní Heřmanice v Čechách, Nepomuky (v povodí vodních toků Moravská Sázava a Kalný 
potok), Mezilesí u Lanškrouna, Albrechtice u Lanškrouna, Sázava u Lanškrouna, Ostrov 
u Lanškrouna, Jakubovice, Horní Třešňovec, Dolní Třešňovec, Lanškroun, Žichlínek, 
Helvíkov (v povodí vodního toku Lukovský potok), Anenská Studánka, Damníkov, Luková, 
Trpík, Květná u Lukové, Rudoltice u Lanškrouna, Lubník, Krasíkov, Cotkytle (v povodí 
vodního toku Hraniční potok), Herbortice, Strážná (v povodí vodních toků Hraniční potok 
a Tatenička) a Tatenice (v povodí vodních toků Hraniční potok a Tatenička).

Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami je vydán s okamžitou platností
po obdržení tohoto rozhodnutí na dobu neurčitou. O odvolání zákazu obecného nakládání
s povrchovými vodami budou občané informováni Městským úřadem Lanškroun, 
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prostřednictvím Obecních úřadů.

Za obecné nakládání s povrchovými vodami se považuje odběr povrchových vod nebo jiné 
nakládání s těmito vodami pro vlastní potřebu v případě, že k tomu odběru nebo nakládání 
s vodami není třeba zvláštního technického opatření.

Obecní úřady žádáme o informování občanů způsobem v místě obvyklým (vyhlášení 
veřejným rozhlasem) a vyvěšením na úřední desku do doby odvolání zákazu obecného 
nakládání s povrchovými vodami.

I I .        v y l u č u j e  o d k l a d n ý  ú č i n e k  o d v o l á n í

podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, z důvodu stavu (množství) 
povrchových vod ve vodních tocích, který je dle veřejně přístupných údajů Českého 
hydrometeorologického ústavu, již dlouhodobě pod hranicí minimálního zůstatkového 
průtoku, projednal tento stav povrchových vod se správci vodních toků v povodí vodního toku 
Moravská Sázava a na základě těchto skutečností, s okamžitou platností a na dobu neurčitou, 
zakázal obecné nakládání s povrchovými vodami v povodí vodního toku Moravská Sázava 
na území ORP Lanškroun.  

Aby nebylo pochyb, kterých vodních toků, popřípadě katastrálních území se zákaz obecného 
nakládání s povrchovými vodami týká, vodoprávní úřad vodní toky a katastrální území, 
dotčené zákazem obecného nakládání s povrchovými vodami uvedl ve výroku tohoto 
rozhodnutí.

Vodoprávní úřad právnické a fyzické osoby dále upozorňuje, že nakládání 
s povrchovými vodami (odběr za pomocí čerpadla…, převádění, akumulování, vzdouvání, 
využívání jejich energetického potencionálu ad.) je možné pouze na základě platného 
povolení opravňujícím nakládání s povrchovými vodami a při dodržení podmínek
stanovených v daném rozhodnutí. V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje 
na minimální zůstatkové průtoky, stanovené v daných rozhodnutích, omezující 
nebo přímo zakazující, povolené nakládání s povrchovými vodami.

Vzhledem k vážnosti situace na vodních tocích zároveň Městský úřad Lanškroun, vydanému 
rozhodnutí odejmul, v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. a) vodního zákona, odkladný 
účinek odvolání, protože dočasné zakázání obecného nakládání s povrchovými vodami
je prokazatelně veřejným zájmem.       

Vodoprávní úřad využil v řízení ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona, kdy je možné 
v řízení z moci úřední vydat rozhodnutí jako první úkon v řízení.
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Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno 
ve výroku.

P o u č e n í  ú č a s t n í k ů

Proti výroku I. tohoto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 
správního řádu, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále 
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického 
kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Lanškroun. Odvolání se podává v počtu 1
stejnopisu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady 
Městský úřad Lanškroun. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 
správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 

rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené 

rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

Proti výroku II. tohoto rozhodnutí vyloučení odkladného účinku odvolání, se v souladu 

s ustanovením § 85 dost. 4 správního řádu nelze odvolat.

R o z d ě l  o v n í k

Doručí se:

Obecní úřady:

- Městský úřad Lanškroun, Lanškroun
- Obecní úřad Albrechtice, Albrechtice
- Obecní úřad Anenská Studánka, Anenská Studánka
- Obecní úřad Cotkytle, Cotkytle
- Obecní úřad Damníkov, Damníkov
- Obecní úřad Horní Čermná, Horní Čermná
- Obecní úřad Horní Heřmanice, Horní Heřmanice
- Obecní úřad Horní Třešňovec, Horní Třešňovec
- Obecní úřad Krasíkov, Krasíkov
- Obecní úřad Lubník, Lubník
- Obecní úřad Luková, Luková
- Obecní úřad Ostrov, Ostrov
- Obecní úřad Rudoltice, Rudoltice
- Obecní úřad Sázava, Sázava
- Obecní úřad Strážná, Strážná
- Obecní úřad Tatenice, Tatenice
- Obecní úřad Trpík, Trpík
- Obecní úřad Výprachtice, Výprachtice
- Obecní úřad Žichlínek, Žichlínek
- Úřad městyse Dolní Čermná, Dolní Čermná
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Na vědomí:

- Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Oblast povodí Moravy, Vsetín
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Oblast povodí Moravy, Pracoviště Šumperk, 

Šumperk
- Povodí Moravy, s.p., Brno
- Povodní Moravy, s.p., Provoz Šumperk

   Richard Kohout
referent odboru životního prostředí
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