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ROZHODNUTI

Výroková část:

Odbor Životního prostředí tvtěÚ poonořany, jako vodoprávni úřad věcně přís|uŠný pod|e ustanoveni $ 104 odst 2

písm c) a ustanovení $ 
,106 odst. 1zákonač'25412001Sb., o vodách a o změně někteých zákonů (vodnízákon),

ve zněňí pozdějších próopisů (dale jen .,vodni zákon'') a místně přísluŠný podle ustanoveni $ 1 1 zákona č. 500/2004

Sb', správní řád, ve znění pozdějšich předpisů, ve veřejném zá1mu

s ÚČ|NNosTl oo zal,zol0 D0 1.10.2010

|. pod|e ustanovení$ 109 odst. 
,1 vodního zákona''

ZAKAZUJE TATo PoVoLENÁ NAKLÁDÁNi s vooRlvtt

1. odběr povrchové vody z toku B|šanka v ce|ém správním územi obce s rozŠířenou působností Podbořany

2' odběr povrchové vody z toku Liboc v celém správnim území obce s rozŠiřenou působnosti Podbořany

3. odběr povrchove vody z přítokŮ uvedených toků v ce|ém správnim územi obce s rozšířenou působností

Podbořany

Ostatní povo1ení k nak|ádání s povrchovýmivodami zůstávajítimto opatřením nedotčena.

Il. vylučuje

z důvodu veřejného zájmu pod|e ustanovení $ 85 odst. 2 pism. a) správního řádu, v p|atném znění

odkladný účinek odvolání.

odůvodnění:

Dne 26'7'2010 poda| podnět nazákaz odběrů povrchových vod správce povodí Povodí^ohře, s.p. dopisem zn.:

003203-21139/2010 ze dne 22'7.2O1o, a to zdůvodu d|ouhodobého sucha a tím způsobeného přechodného

nedostatku povrchových vod ve vodních tocích

Obce a právnické osoby ve správním územi obce s rozšiřenou působnosti Podbořany byly te|efonicky a pisemně

emai|em informovány o zákazu odběru z důvodu mtmořádné situace.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnuti můŽe účastník řízení podat odvo|ání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnuti

napadá a dáIe namitaný rozpor s právnimi předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řizeni,)eŽ mu předcházelo,

ve |hůtě 15 dnů ode dnó jeho oznámení k odboru životního piostředi a zemědě|stvi Krajskému úřadu Usteckého

kraie v Ústi nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.
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odvolání se podává S potřebným počtem stejnopisů tak ,aby jeden stejnopis zůstal správnimu orgánu, a aby kaŽdý

účastník dosta|jeden stejnopis. Nepoda-|i ueástnit< potřebný počet stejnopisů, vyhotovije správníorgán na náklady

účastníka. Podané odvo|ání nemá odk|adný účinek.

Odvo|ánim Ize napadnout pouze výrokovou část rozhodnutí, jednot|ivý výrok nebo jeho ved|ejší ustanoveni. Odvo|áni

jen proti odůvodnění rozhodnuti je nepřistupné.

Za správnost vyhotovent:

Ing' Bc.Bláhová Maftina

Odborný referent - vodoprávní Úřad

Oorávněná úředni osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední a e|ektronické desce tvtěÚ Podbořany.

František JURcA
vedoucí odboru Životního prostředi

VyvěŠeno: . .q ? 2il1il seimuto: ?3 0ff 1!.1$

Razitko, podpis orgánu' ktery potvzuje vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnuti

Obecní úřadv přís|ušnÝch obcÍ: /

gbecní úřady se Žádají o bezodkladné vyvěšení opatření na svých úředních deskách na dobu nejméně 15

dnů'

1. Městys Nepomyš|, 43971 Nepomyšl82

2. Obec Blatno, 439 84 Blatno 59

3. Obec Krásný Dvůr, 439 72 Krásný Dvůr 1 17

4. obec Lubenec, Podbořanská 51, 439 83 Lubenec

5. obec očihov, 439 87 očihov 7

6. Obec Petrohrad,439 85 Petrohrad 146

7. Obec Podbořanský Rohozec, Podbořanský Rohozec 6,441 01 Podbořany

8. Město B|šany, Náměstí 29,439 88 Blšany

9. Město Kryry, H|avni 1, 439 81 Kryry

10. Město Vroutek, náměsti Míru 166,439 82 Vroutek

Datum nabytí účinnosti opatření: 28,7 '2010

Vypraven dne: 27 .7 .2A10
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