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Masarykovo náměstí U6
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vrŘruruÁ vyHLÁšKA
oPATŘEt{ í oercru ÉpovnnY
OOČnSruÉOMEZENÍ UŽÍVÁIVÍPITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V OBCI

ZLATÁ oDL.7.2022 Do 3o.9.2o22.

Odbor životníhoprostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, jako

vodoprávní úřad příslušnýpodle § 104 odst, 2 písm. c} a § 106 odst. ]. zákona číslo254l2Oa3,
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále
jen ,,vodní zákon"}, v souladu s ustanovením § 25 a § L72, § 173 zákona č- 500/2004 Sb,,
správní řád, v platném znění {dále jen správní řád), v souladu 5 ustanovením § 15 zákona o
vodovodech a kanalizacích, na základě návrhu obce Zlatá, lČ: 00472IgI, sídlo: Zlatá 7,
250 83 Škvorec jako provozovatele a vlastníka vodovodů pro veřejnou potřebu:

oMEZUJE uŽívÁtvíPrNÉVoDY z VoDoVoDu V oBct ztATÁ oD L,7.2a22 Do 30.9.2a22.
Je zakázáno:

Zalévánízahrádek, mytí aut, napouštění bazénůa ostatních činnostísouvisejícíchs odběrem
pitné vody z veřejného vodovodu nesloužícíchk pitným a hygienickýrn účelům,

Vodu z veřejného vodovodu je možnéužívatpouze pro osobní potřebu

k pitným a
hygienichým účelům.
V případě nedodrženítohoto opatření se fyzické osoby dopouští přestupku podle § 32 odst.
5 písm. d) zákona 274|2OOL Sb. o vodovodech a kanalizacích a můžejim být uložena pokuta
do 50 000 Kč; v případě právnických osob se jedná o správní delikt podle § 33 odst. 7 písm. d)
zákona 274l2aaL Sb. o vodovodech a kanalizacích a můžebýt uložena pokuta taktéždo
50 000 Kč.
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odůvodnění
Dne 22. 06. 2OZ1 požádal navrhovatel, tj. obce Zlatá, lČ: OO472I}!, sídlo: Zlatá

7,

250 83 Škvorec o vydání opatření obecné povahy na dočasnéužívánípitné vody z vodovodu
pro veřejnou potřebu v obci Zlatá.
Podle sdělení navrhovatele je v současnédobě množstvípředávané pitné vody nedostačující
a nelze jej z důvodůtechnických kapacit na straně dodavatele.

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat
opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v
přezkumném řízení.
otisk úředního razítka

Kateřina Trmalová, DiS., v. r.
referentka odboru životníhoprostředí
oprávněná úředníosoba

Na doručenku:
Obec Zlatá , Zlatá
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Toto oznámení bude doručeno ,,veřejnou vyhláškou", která bude vyvěšena v souladu
s ustanovením § 172 odst, 3 správního řádu po dobu 5 dnů ode dne následujícím po dni

vyvěšení na úředních deskách (včetně elektronických s dálkovým přístupem) těchto úřadů:
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, obecní úřad Zlatá.
Vývěsní lhůta začínáden následující po dni vyvěšení.Sejmutí vyhlášky je možno následující
pracovní den po posledním (5.) dni vyvěšenílhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačeníúdajůmusí
být whláška neprodleně vrácena zpět odboru žívotníhoprostředí. Zároveň žádáme o
zveřejnění písemnostízpůsobem umožňujícímdálkový přístup a o potvrzenítétoskutečnosti.
Úřední deska Obecního úřadu Ztatá/ MěÚ Brandýs ngd Labem

vyvěšeno
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§ejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, ktený potvrzuje vyvěšení a sejmutí
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