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Městský úřad Břeclav 
odbor stavební a životního prostředí 

oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče 
 

nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav 690 81 
Číslo jednací: MUBR 80901/2022                                                                  V Břeclavi dne: 26. 5. 2022 
 
Spisová značka: MUBR-S 74456/2022 ŽP/Sch 
Vyřizuje: Ing. Suchá 
Telefon: 519 311 224, 731 428 276  
E-mail: regina.sucha@breclav.eu  
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody 
v obcích Kostice, Týnec, Tvrdonice a Lanžhot   

 
Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení 
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a podle § 25 písm. b) a § 27 odst. 2 a § 
15 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, a jako místně 
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, a ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, obdržel od provozovatele 
skupinového vodovodu (SV) Podluží spol. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 
690 02 Břeclav, IČO: 494 55 168, návrh k vydání opatření obecné povahy, který se týká omezení 
používání pitné vody z obecního veřejného vodovodu. S nástupem letního období hrozí nebezpečí, 
že nebude úpravna vody Moravská Nová Ves, bez omezení odběru pitné vody, schopna dodávat 
dostatečné množství pitné vody pro pokrytí běžné denní potřeby pitné vody u odběratelů (na pití a 
hygienické potřeby) ve SV Podluží. Důvodem snížení kapacity ÚV Moravská Nová Ves je 
redukovaný (omezený) provoz a provádění úprav technologické linky.      
  
Podle ustanovení § 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 na základě podkladů k závěru, že skutková podstata tohoto ustanovení byla 
naplněna. 
 
S ohledem na výše uvedené zveřejňuje vodoprávní úřad níže uvedený návrh opatření obecné 
povahy a v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 172 odst. 3 
správního řádu   

stanoví, 
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že se nebude konat veřejné projednání tohoto návrhu opatření obecné povahy k omezení 
užívání pitné vody pro veřejnou potřebu v obcích Kostice, Týnec, Tvrdonice a Lanžhot. 
 
Dotčené osoby jsou oprávněny podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné 
odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění v souladu  
s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích. 
 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 
Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad 
podle ustanovení § 25 písm. b)  a  § 27 odst. 2 písm. b) zákona o vodovodech a kanalizacích, a jako 
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 správního řádu a ust. § 30 zákona o 
vodovodech a kanalizacích, v souladu s ust. § 171 až 174 správního řádu 
 

vydává  
podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, 

 
opatření obecné povahy, 

  
kterým dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obcích Kostice, 
Týnec, Tvrdonice a Lanžhot ze SV Podluží a to tak, že zakazuje používat pitnou vodu 
z vodovodu pro veřejnou potřebu zejména k zalévání zeleně, mytí automobilů a napouštění 
bazénů. Vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu lze užívat pouze pro osobní potřebu k 
pitným a hygienickým účelům. Toto opatření se vztahuje na všechny, kteří odebírají pitnou 
vodu z  vodovodu pro veřejnou potřebu v katastrálním území Kostice, Týnec, Tvrdonice a 
Lanžhot. 
Tato omezení budou platná od 15. 6. 2022 do 15. 9. 2022. 
 
 

Odůvodnění 
Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí obdržel dne doručení 16. 5. 2022 od 
provozovatele skupinového vodovodu Podluží v obcích Kostice, Týnec, Tvrdonice a Lanžhot spol. 
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČO: 494 55 168, návrh k 
vydání opatření obecné povahy, který se týká omezení používání pitné vody z obecního veřejného 
vodovodu. S nástupem letního období hrozí nebezpečí, že nebude úpravna vody Moravská Nová 
Ves, bez omezení odběru pitné vody, schopna dodávat dostatečné množství pitné vody pro pokrytí 
běžné denní potřeby pitné vody u odběratelů (na pití a hygienické potřeby) ve SV Podluží. 
Důvodem snížení kapacity ÚV Moravská Nová Ves je redukovaný (omezený) provoz a provádění 
úprav technologické linky. Bez přijetí tohoto opatření hrozí, že by nebylo možno pokrývat běžnou 
denní potřebu pitné vody u odběratelů (na pití a hygienické potřeby) ve SV Podluží.  
  
Provozovatel vodovodu navrhuje zakázat odběry k zejména k zalévání zeleně, mytí automobilů a 
napouštění bazénů. Navrhuje omezit spotřebu vody výše uvedeným způsobem na 3 měsíce ode dne 
vydání OOP. Dobu platnosti lze dalším opatřením obecné povahy změnit, a to zkrátit i prodloužit o 
dobu max. další 3 měsíce.  
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Podle ustanovení § 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 na základě podkladů k závěru, že skutková podstata tohoto ustanovení byla 
naplněna. Návrh bude současně projednán s dotčenými obcemi. 
 
Opatření obecné povahy se bude vztahovat na všechny odběratele v k.ú. Kostice, Týnec, Tvrdonice 
a Lanžhot a neznamená omezení základních potřeb obyvatelstva. Vodoprávní úřad proto 
zveřejňuje výše uvedené opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z 
vodovodu pro veřejnou potřebu obcích Kostice, Týnec, Tvrdonice a Lanžhot na dobu 3 měsíců tj. 
od data 15. 6. 2022 do 15. 9. 2022.   
Opatření obecné povahy je vydáno ve veřejném zájmu, kterým je zásobování pitnou vodou 
obyvatel obcí Kostice, Týnec, Tvrdonice a Lanžhot napojených na veřejný vodovod.   
 
Vodoprávní úřad v souladu s § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 172 odst. 2 
správního řádu stanovil, že toto opatření neprojednává veřejně.  

Do podkladů návrhu opatření je možno nahlédnout v úřední dny pondělí a středa 8:00 – 17:00 (v 
ostatní dny po tel. domluvě – 519 311 224) v budově Městského úřadu Břeclav, OSŽP, nám. T.G. 
Masaryka 42/3, Břeclav v kanceláři č. 115. 
 
V souladu s ustanovením § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích, vodoprávní úřad zasílá 
návrh opatření obecné povahy Obecnímu úřadu Kostice, Obecnímu úřadu Týnec, Obecnímu úřadu 
Tvrdonice, Městskému úřadu Lanžhot, aby uvědomil dotčené osoby způsobem v místě obvyklým 
(např. místním rozhlasem).  
 
Poučení: 
Dotčené osoby jsou oprávněny v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech  
a kanalizacích podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 
pracovních dnů od jeho zveřejnění na adresu zdejšího vodoprávního úřadu. Dnem zveřejnění je den 
vyvěšení dokumentu na úřední desce Městského úřadu Břeclav. 
 
 
    
Mgr. Silvie Baštinská  
vedoucí odboru  
v zast. Ing. Regína Suchá, v.r. 
 
Na vyvěšení (úřední deska, internet) po dobu 5 dnů  
Městský úřad Břeclav, odbor kanceláře tajemníka  
Obecní úřad Kostice, nám. Osvobození 445/14, 691 52 Kostice  
Obecní úřad Týnec, Náves 1, 691 54 Týnec   
Obecní úřad Tvrdonice, nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice   
Městský úřad Lanžhot, Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot 
 

OTISK RAZÍTKA 
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Městský úřad a obecní úřad se žádají o zveřejnění tohoto dokumentu v místě způsobem 
obvyklým (po dobu 5 dnů) a po uplynutí lhůty o následné zaslání dokladu o vyvěšení a 
sejmutí veřejné vyhlášky Městskému úřadu Břeclav, OSŽP-vodoprávnímu úřadu, nám. 
TGM 3, 690 81 Břeclav. 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup po dobu 5 pracovních dnů od dne zveřejnění. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne : ......................................                   Sejmuto dne : .......................................      
 
 
 
 
Obdrží: 

1. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav  -  navrhovatel 
2. Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 691 52 Kostice  
3. Obec Týnec, Náves 1, 691 54 Týnec   
4.   Obec Tvrdonice, nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice   
5. Město Lanžhot, Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot 
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