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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 
odst. 2 písmeno c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s § 115a) odst.5 
vodního zákona, bez veřejného projednání, 

 

s účinností od 18.9.2017   
 

zrušuje zákaz nakládání s povrchovými vodami : 
  

I. obecné nakládání s povrchovými vodami z těchto vodních toků ve správním 
obvodu města Vsetína 

 
Vsetínská Bečva 
Jasenický potok 

Jasenka 
Rokytenka 

Semetínský potok 
Vsetínský náhon 

 
včetně jejich přítoků. 

 
II. odběry povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP 

Vsetín, 
 
který byl vydán podle ustanovení § 6 odst. 4 a § 109 odst.1 vodního zákona dne 9.8.2017 pod č.j. 
MUVS 34328/2017.  
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Odůvodnění : 

Z důvodu vydatnějších dešťových srážek v povodí Vsetínské Bečvy v uplynulých dnech došlo 
k vzestupu hladin povrchových vod a tím ke zlepšení hydrologických podmínek v korytech vodních 
toků. Odpadl proto důvod pro trvání zákazů odběrů vod z vodních toků a vodoprávní úřad proto 
přistoupil k odvolání výše uvedeného zákazu.  

Pro držitele platných povolení k odběru vody platí podmínky stanovené v daném povolení, zejména 
dodržení minimálního zůstatkového průtoku v korytě vodního toku. 
Po posouzení stavu, který nyní nastal, vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku 
 

Poučení : 

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle § 173 odst.2 správního 
řádu. 

Dle § 115a) odst.1 vodního zákona toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení 
veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje. 

Všechny dotčené obce tímto žádáme o zveřejnění tohoto opatření obecné povahy ve svých obcích 
a i dalším způsobem v místě obvyklým ( např. místním rozhlasem apod.). 

 

 
Otisk úředního razítka 
 
Ing. Jindra Tesařová 
vedoucí odboru životního prostředí 
 

v.r. 

 

 

Toto opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a zároveň zveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne :    
     

Sejmuto dne: 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Datum nabytí účinnosti opatření : 18.9.2017 
 
 
Obdrží: (doporučeně do vlastních rukou): 
Město Vsetín, Svárov č.p. 1080, 755 01  Vsetín 1 
Obec Bystřička, IDDS: hribmg4 
Obec Francova Lhota, IDDS: rmwbnxq 
Obec Halenkov, IDDS: thgbefm 
Obec Horní Lideč, IDDS: ukbbd73 
Obec Hošťálková, IDDS: ue9a97p 
Obec Hovězí, IDDS: abnbd42 
Obec Huslenky, IDDS: bawb3bq 
Obec Jablůnka, IDDS: 8xgbdvf 
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Obec Janová, IDDS: wh5b6qj 
Město Karolinka, IDDS: fgcby4a 
Obec Kateřinice, IDDS: qtfb4rs 
Obec Lačnov, IDDS: mpdbc9x 
Obec Leskovec, IDDS: q5nb2ep 
Obec Lhota u Vsetína, IDDS: 5yybyy7 
Obec Lidečko, IDDS: ka7bc3c 
Obec Liptál, IDDS: ejfb2j3 
Obec Lužná, IDDS: fmeb44s 
Obec Malá Bystřice, IDDS: aznbqif 
Městys Nový Hrozenkov, IDDS: squbcc4 
Obec Valašská Polanka, IDDS: 6ivbsar 
Obec Pozděchov, IDDS: x2kb3ct 
Obec Prlov, IDDS: i45aret 
Obec Pržno, IDDS: jfxbjbm 
Obec Ratiboř, IDDS: 24bb368 
Obec Růžďka, IDDS: y6hbbmt 
Obec Valašská Senice, IDDS: 3n4bspj 
Obec Seninka, IDDS: 3a8bp95 
Obec Střelná, IDDS: 5jcb34b 
Obec Ústí, IDDS: 973b3ic 
Obec Velké Karlovice, IDDS: pinb3s5 
Obec Zděchov, IDDS: hb7arj3 

  
Na vědomí: 
Město Vsetín, odbor vnitřní správy, Svárov č.p. 1080, 755 01  Vsetín 1 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, IDDS: e8jcfsn 
Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Valašské Meziříčí, IDDS: m49t8gw 
Český rybářský svaz, výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, IDDS: wfqyvcs 
Český rybářský svaz - míst.organizace Vsetín, Místní organizace Vsetín, IDDS: kmu43rc 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy 
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