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SUCHO – UPOZORNĚNÍ A VÝZVA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský jako věcně i místně příslušný vodoprávní úřad 
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. 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“) vydává následující upozornění a výzvu týkající se hydrologické 
situace na území obce s rozšířenou působností (ORP) Náměšť nad Oslavou.  
 
Vzhledem ke stávajícímu (resp. dlouhodobému) suchému období a nepříznivé hydrologické situaci, vyzývá vodoprávní úřad 
všechny občany a podnikatelské subjekty na území ORP Náměšť nad Oslavou k šetření s vodou a k omezení odběrů 
povrchových i podzemních vod. Jedná se zejména o odběry vody pro účely mytí aut, zalévání hřišť, zahrad, trávníků, napouštění 
bazénů, kropení zpevněných ploch apod.  
 

V této souvislosti bude zvýšena i kontrolní činnost vodoprávního úřadu se zaměřením zejména na dodržování minimálních 
zůstatkových průtoků ve vodních tocích pod vodními nádržemi, na dodržování manipulací na vodních nádržích v souladu 
s platnými manipulačními řády, na dodržování manipulačních řádů provozovateli malých vodních elektráren a rovněž na 
dodržování povolených odběrů jak povrchové, tak podzemní vody. 

V případě pokračujícího sucha a dalšího zhoršování situace, vedoucímu k přechodnému nedostatku vody nebo ohrožení 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou, nevylučuje vodoprávní úřad možnost uplatňovat pravomoci vyplývající z ustanovení § 
109 odst. 1 vodního zákona, tzn., že bez náhrady upraví (na dobu nezbytně nutnou) všechna povolená nakládání s vodami, 
popřípadě tato nakládání s vodami omezí nebo zakáže. Zjištěné nepovolené odběry povrchových a podzemních vod budou přísně 
postihovány. 

Vodoprávní úřad žádá všechny obce na území ORP Náměšť nad Oslavou, aby seznámily své obyvatele a podnikatelské subjekty 
s touto výzvou a upozorněním prostřednictvím dostupných možností – místní rozhlas, vyvěšení na úřední desku nebo jiným, 
v místě obvyklým způsobem. 

Závěrem bychom chtěli požádat jednotlivé obce o zpětnou informaci, zda v jejich územním obvodu bylo obcí vydáno opatření 
k omezení či zákazu obecného nakládání s vodami nebo omezení užívání pitné vody z vodovodů 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 
předpisů nebo zda došlo ke změně zásobování obyvatel pitnou vodou ze zdrojů podzemních vod apod. 

Kontaktní osoba vodoprávního úřadu: Ing. Petr Suchánek, DiS., tel. 568 619 184, e-mail: suchanek@mesto-namest.cz. 

                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Petr  Suchánek, DiS. 

                                                                                                                                                 referent odboru  

Rozdělovník (obdrží prostřednictvím datové schránky): 
- Obec Březník, 675 74 Březník 
- Obec Čikov, 675 78 Čikov 
- Obec Hartvíkovice, 675 76 Hartvíkovice 
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- Obec Hluboké, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
- Obec Jasenice, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
- Obec Jinošov, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
- Obec Kladeruby nad Oslavou, 675 75 Mohelno 
- Obec Kralice nad Oslavou, 675 73 Rapotice 
- Obec Kramolín, 675 77 Kramolín 
- Obec Krokočín, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
- Obec Kuroslepy, 675 75 Mohelno 
- Obec Lesní Jakubov, 675 73 Rapotice 
- Obec Lhánice, 675 75 Mohelno 
- Městys Mohelno, 675 75 Mohelno 
- Obec Naloučany, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
- Město Náměšť nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
- Obec Ocmanice, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
- Obec Okarec, 675 02 Koněšín 
- Obec Popůvky, 675 75 Mohelno 
- Obec Pucov, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
- Obec Rapotice, 675 73 Rapotice 
- Obec Sedlec, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
- Obec Studenec, 675 02 Koněšín 
- Obec Sudice, 675 73 Rapotice 
- Obec Třesov, 675 02 Koněšín 
- Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
- Obec Zahrádka, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
- Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť nad Oslavou 
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků, oblast povodí Dyje 

 


		2019-08-02T06:54:41+0000
	Not specified




