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Městský úřad Kolín 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I 
tel.: +420 321 748 111, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz 
sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II 

 
 
Energie AG Kolín a.s. 
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Číslo jednací: 
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Telefon: 
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321 748 324 
katerina.haklova@mukolin.cz 
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2 
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 Datum: 14.07.2022 
 
 
 

Opatření obecné povahy 

(Veřejnou vyhláškou) 
 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad 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 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 a § 172, 
§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), v souladu 
s ustanovením § 15 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě návrhu ENERGIE AG Kolín, a.s., IČ: 475 38 457, Orebitská 885, 
Kolín IV, jako provozovatele skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu ve veřejném zájmu v obcích 
Kolín (vč. částí Kolín - Sendražice, Štítary a Zibohlavy), Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry, Ovčáry, 
Volárna, Tři Dvory, Konárovice, Veletov, Pašinka, Ratboř, Radovesnice I, Kořenice, Křečhoř (vč. částí 
Kamhajek a Kutlíře), Libodřice, Chocenice, Břežany I, Velim, Plaňany a Dobřichov, které jsou 
zásobovány ze skupinového vodovodu Kolín a obcí, které společnost Energie AG Kolín a.s. 
neprovozuje, ale odebírají vodu též ze skupinového vodovodu Kolín, a to Radim, Cerhenice, Velký 
Osek 
 

DOČASNĚ OMEZUJE UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY 
Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU  

01.07.2022 do 31.8.2022  
 
v obcích Kolín (vč. částí Kolín - Sendražice, Štítary a Zibohlavy), Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry, 
Ovčáry, Volárna, Tři Dvory, Konárovice, Veletov, Pašinka, Ratboř, Radovesnice I, Kořenice, Křečhoř 
(vč. částí Kamhajek a Kutlíře), Libodřice, Chocenice, Břežany I, Velim, Plaňany a Dobřichov, které 
jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Kolín a obcí, které společnost Energie AG Kolín a.s. 
neprovozuje, ale odebírají vodu též ze skupinového vodovodu Kolín, a to Radim, Cerhenice, Velký 
Osek, pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům na výše uvedenou dobu z důvodu 
omezené kapacity vodovodní sítě při špičkových odběrech pitné vody. 

Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým 
účelům.  
 
Odůvodnění: 
Dne 07.06.2022 požádala spol. ENERGIE AG Kolín, a.s., IČ: 475 38 457, Orebitská 885, Kolín IV, 
jako provozovatel skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu v obci v obcích Kolín (vč. částí Kolín - 
Sendražice, Štítary a Zibohlavy), Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry, Ovčáry, Volárna, Tři Dvory, 
Konárovice, Veletov, Pašinka, Ratboř, Radovesnice I, Kořenice, Křečhoř (vč. částí Kamhajek a 
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Kutlíře), Libodřice, Chocenice, Břežany I, Velim, Plaňany a Dobřichov, které jsou zásobovány ze 
skupinového vodovodu Kolín a obcí, které společnost Energie AG Kolín a.s. neprovozuje, ale odebírají 
vodu též ze skupinového vodovodu Kolín, a to Radim, Cerhenice, Velký Osek o vydání opatření 
obecné povahy na dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pro 
uvedené obce.  
Dle sdělení žadatele skupinový vodovod Kolín má při špičkových odběrech pitné vody omezené 
kapacity vodovodní sítě, a to zejména v horkých letních dnech. Zejména vlivem napouštění bazénů a 
kropení zahrad dochází v horkých letních dnech ke skokovým nárůstům odběru pitné vody. Tyto 
nárazové špičkové odběry mohou vést ke krátkodobým omezením dodávek pitné vody ve vodovodní 
síti. 

Z důvodu, že nastalo opět suché období a při špičkových odběrech pitné vody omezené kapacity 
vodovodní sítě, je zákonný důvod k omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, 
proto vodoprávní úřad Městského úřadu Kolín vydává toto opatření obecné povahy, čímž omezuje 
užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
 
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích vyzval 
opatřením ze dne 14.06.2022 dotčené osoby, aby k předloženému uvedenému návrhu opatření 
obecné povahy podaly písemné připomínky do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření 
obecné povahy.  
Během stanovené lhůty pro podání připomínek vodoprávní úřad Kolín obdržel připomínky obce Velký 
Osek v níže uvedeném rozsahu. 

„Obec Velký Osek jakožto vlastník a provozovatel vodovodu v obci Velký Osek má zasmluvněnou 
dodávací kapacitu vody až 10 l/s. Jelikož je vydáváno Opatření obecné povahy (OOP) k omezení 
užívání pitné vody, je nutné zajistit kontrolní mechanismy na zajištění dodržování tohoto OOP a Obec 
Velký Osek jakožto orgán veřejné moci i jakožto provozovatel vodovodu nemá kontrolní kapacity a 
nemůže je bez odpovídající finanční kompenzace zajišťovat, zejména, když primárně by si měl 
kontrolu dodržování tohoto OOP zajistit navrhovatel, což návrh na vydání OOP neobsahuje, pouze 
uvádí, že „je nutné z důvodu zajištění odběrů ve špičkách a s přihlédnutím k omezeným zdrojům vody 
do skupinového vodovodu Kolín zakázat odběr vody z vodovodu pro napouštění bazénů a zalévání 
zahrad”. Toto není jasně definované vymezené zákonného důvodu pro jednostranný zásah do práv 
provozovatele vodovodu a odběratelů, kteří mají vodovod jako jediný zdroj vody v domácnosti, resp. I 
pro zahradu. Není zřejmé, proč období do 31. 8. 2022 je odpovídajícím obdobím pro zajištění 
překlenutí špičky díky omezení odběru pitné vody, když zdroje vody do skupinového vodovodu jsou 
zásobovány průběžně, tj. i před 31.8.2022.“ 

Vodoprávní úřad Kolín nepředpokládá, že v právním státě občané vědomě porušují právní předpisy, 
vydaná rozhodnutí či opatření obecné povahy. Oproti tomu v zákoně existuje nástroj, kterým lze 
použít při nedodržení opatření obecné povahy viz § 116 odst. 1 písm. t) vodního zákona a podle § 
125a písm. v) vodní zákona. Navrhovatel vlastní kontrolní mechanismy, které prokazatelně upozorňují 
na nadměrné dodávky vody a může na ně upozornit např. prostřednictvím telefonátu vedení obce či 
městyse. 

Navrhovatel požádal o opatření obecné povahy, které dočasně omezuje užívání pitné vody 
z vodovodu, které spočívá v užívání pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům a nikoliv pro 
napouštění bazénu a zalévání zahrady, což je v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního 
zákona, který říká, že: „Vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody nebo 
je-li ohroženo zásobování obyvatelstva vodou nebo došlo-li k jednorázovému odběru pitné vody z 
vodovodní sítě v případech záchranných prací při mimořádných událostech, požárech a jiných 
živelních pohromách, zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární 
ochrany nebo ozbrojených sil České republiky, může vodoprávní úřad rozhodnutím nebo opatřením 
obecné povahy bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami, 
popřípadě tato nakládání omezit nebo i zakázat. Tato opatření provede po projednání s dotčenými 
subjekty, pokud to mimořádnost situace nevylučuje.“ 
Navrhovatel požádal o omezení užívání vody nejen pro zalévání zahrad, ale i pro napouštění bazénů. 
Lze konstatovat, že navrhovatel tímto opatřením chtěl předejít jednorázovým odběrům z vodovodních 
řadů při napouštění bazénů a zalévání zahrad tak, aby nemohlo dojít k přechodnému nedostatku vody 
v řadech. Lze usuzovat, že doba od 01.07.2022 do 31.08.2022 byla navržena dle zkušeností 
navrhovatele jakožto i provozovatele vodovodů v některých výše uvedených obcí a také lhůta je 
navržena v souladu s § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, kde je uvedeno, že: 
„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 
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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.“  
 
Poučení : 
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat 
opravný prostředek. Soulad opatření s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. 
 
 
 
 
 
otisk úředního razítka  
 
 
 
 
 
Ing. Radek Smutný 
vedoucí odboru životního 
prostředí a zemědělství 
 
 
 
Vyvěšeno dne…………………  Sejmuto dne………………….. 
  (razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení) 
 
 
Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a současně 
zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu 
15. den je posledním dnem oznámení. 
 
Doručuje se: 
Účastníkům řízení 
Energie AG Kolín a.s., Orebitská č. p. 885, Kolín IV,  28002 Kolín 2 
Město Kolín, Karlovo náměstí č. p. 78, Kolín I,  28012 Kolín (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů 
a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Městys Cerhenice, Školská č. p. 444,  28102 Cerhenice (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a 
zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Městys Plaňany, Tyršova č. p. 72,  28104 Plaňany (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání 
zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Břežany I., Břežany I č. p. 67,  28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a 
zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Konárovice, Na Rynku č. p. 11,  28125 Konárovice (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a 
zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Kořenice, Kořenice č. p. 78,  28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání 
zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Křečhoř, Křečhoř č. p. 1,  28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání 
zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Libodřice, Libodřice č. p. 55,  28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání 
zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Ovčáry, Vrchlického č. p. 39, Ovčáry,  28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a  
zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Pašinka, Pašinka č. p. 10,  28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání 
zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Radim, Radim č. p. 6,  28103 Radim u Kolína (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a 
zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Radovesnice I, Lošanská č. p. 23, Radovesnice I,  28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po 
dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Ratboř, Komenského 8, 28141 Ratboř (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět 
MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Tři Dvory, Tři Dvory č. p. 271,  28002 Kolín (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání 
zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 2 
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Obec Veletov, Veletov č. p. 5,  28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět 
MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Velim, náměstí Obránců míru č. p. 120,  28101 Velim (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů 
a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Velký Osek, Revoluční č. p. 36,  28151 Velký Osek (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a 
zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět 
MěÚ Kolín, OŽPZ) 
 
Ostatní: 
Kancelář úřadu Kolín odd. hospodářské správy, Karlovo nám. č. p. 78,  28002 Kolín 2 (se žádostí o 
vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
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