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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Dočasné omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu v obci Budětsko
Městský úřad Konice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podle
ustanovení § 25 a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů
vydává
na základě návrhu Obce Budětsko
podle ustanovení § 15 odst. 4) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
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předpisů.
podle ustanovení § 173 odst. 1) správního řádu
opatření obecné povahy,
kterým dočasně omezuje užívání pitné vody z veřejného vodovodu v obci Budětsko včetně
místních částí Slavíkov a Zavadilka.
Z veřejného vodovodu je zakázáno napouštění bazénů a umývání aut.
Opatření platí od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020.
Odůvodnění:
Obec Budětsko podala dne 3. 6. 2020 u zdejšího úřadu návrh na vydání opatření obecné
povahy spočívající v dočasném omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu v obci
Budětsko.
Důvodem je pokles hladiny vody ve zdrojích veřejného vodovodu v důsledku dlouhodobého
sucha.
Na základě žádosti byl návrh opatření obecné povahy zveřejněn a byl stanoven termín
veřejného projednání na 18. června 2020.
K návrhu opatření obecné povahy nebyly vzneseny námitky nebo připomínky.
Poučení:
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti zveřejněním na úřední desce vodoprávního úřadu.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření.

Ing. Martin Dostál
odbor životního prostředí
Městský úřad Konice
Otisk úředního razítka
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Obecní úřad Budětsko a Městský úřad Konice vyvěsí veřejnou vyhlášku na úředních deskách
do 30. 9. 2020.

Obdrží:
1. Obec Budětsko
2. Obecní úřad Budětsko – úřední deska
3. Městský úřad Konice – úřední deska
4. Městský úřad Konice – odbor životního prostředí

Vyplní Obecní (Městský) úřad:
Vyvěšeno dne:…………………………………….
Sňato dne:…………………………………………
razítko, podpis, datum
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