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SUCHO – VÝZVA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský vydává následující výzvu k hydrologické situaci na 

území obce s rozšířenou působností (ORP) Náměšť nad Oslavou. 

Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci dochází k poklesu hladin vodních toků v celém 

správním území ORP Náměšť nad Oslavou, na většině vodních toků se vyskytují výrazně podprůměrné průtoky a některé vodní 

toky vysychají.   

Pokud dojde k poklesu průtoku povrchové vody ve vodních tocích pod hladinu minimálního zůstatkového průtoku, potom nesmí 

být prováděny žádné odběry povrchové vody, tedy odběry, ke kterým bylo vydáno povolení vodoprávního úřadu podle 

ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod. 1. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). Stejně tak nesmí být v období sucha prováděny ani obecné odběry povrchové 

vody, ke kterým v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 není třeba povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu (jde pouze o ty, k 

jejichž odběru není třeba použití zvláštního technického zařízení, tedy ruční odběry do nádob). 

 
Vodoprávní úřad odboru životního prostředí a živnostenský Městského úřadu Náměšť nad Oslavou vzhledem ke 

stávajícímu suchému období a nepříznivému vývoji hydrologické situace vyzývá k dodržování vodního zákona, a to tak, 

že ve všech obcích a jejich katastrálních územích v ORP Náměšť nad Oslavou nesmí být prováděny povolené i obecné 

odběry povrchové vody z vodních toků a vodních nádrží, jelikož průtoky povrchové vody ve vodních tocích klesly pod 

hranici minimálního zůstatkového průtoku a hladiny v korytech jsou na stavu sucha.  

Tato výzva se týká všech povolených i obecných odběrů povrchové vody pro účely např. zalévání zahrad, mytí aut, 

zalévání hřišť, trávníků, napouštění zásobních nádrží a bazénů apod. v celém správním obvodu ORP Náměšť nad 

Oslavou i ve městě Náměšť nad Oslavou. 

Vodoprávní úřad odboru životního prostředí a živnostenský Městského úřadu Náměšť nad Oslavou současně žádá 

všechny obce na území ORP Náměšť nad Oslavou, aby seznámily své obyvatele s touto výzvou (prostřednictvím 

dostupných možností – rozhlas, vyvěšením na úřední desku nebo jiným, v místě obvyklým způsobem). 

                                                                                

 

 

 

                                                                                                                                          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 

- Obec Hluboké, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

- Obec Jasenice, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

- Obec Jinošov, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
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- 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 
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