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UPOZORNĚNÍ A VÝZVA
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí 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) Třebíč.
Několikaletý deficit sněhových srážek v zimním období a nedostatek dešťových srážek během
jarních měsíců, který i nadále přetrvává, v letních měsících způsobil nadměrný pokles hladin
vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Třebíč, kdy na většině
větších vodních toků se vyskytují výrazně podprůměrné průtoky a u drobných vodních toků
v mnoha případech došlo k jejich úplnému vyschnutí. Už několik týdnů jsou průtoky povrchové
vody ve vodních tocích pod hladinou minimálního zůstatkového průtoku.
Proto i letošní rok vodoprávní úřad přistupuje k následujícímu opatření, v němž vyzývá
k dodržování zákonné povinnosti týkající se povrchové vody:
1. Opatření týkající se ochrany povrchové vody ve vodních tocích, vodních nádržích a dalších
vodních děl, kde dochází k odběrům povrchové vody:
a) Zakazují se všechny odběry povrchové vody, tedy odběry, ke kterým vodoprávní úřad
vydal povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) vodního zákona, týká se to odběrů
povrchové vody z vodních toků, jejich akumulaci ve vodních nádržích, jezech apod.,
odběrů pro MVE (malé vodní elektrárny) apod. Manipulace na vodních dílech, ke kterým
byl schválen manipulační řad, musí být prováděna v souladu s tímto manipulačním
řádem.
b) Zakazují se v období sucha provádět i veškeré 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).
2. Vyzývá k maximálnímu šetření u povolených odběrů podzemní vody podle ustanovení § 8
odst. 1 písm. b) vodního zákona, a to tak, že nesmí docházet k překračování povolených
odběrů, jejich využívání pouze pro povolený účel ve vydaném rozhodnutí. Vodoprávní úřad
upozorňuje, že je třeba z důvodu trvajícího sucha a narůstajícího srážkového deficitu omezit
v maximální míře pro výše uvedené účely (např. mytí aut, zalévání hřišť, trávníků,
napouštění zásobních nádrží a bazénů) i povolené odběry pitných vod z veřejných vodovodů
a dále odběry podzemních vod z domovních studní, které neslouží k veřejnému zásobování
obyvatelstva pitnou vodou.
3. Rovněž nesmí být prováděny odběry podzemní vody ze zdrojů podzemní vody (studny), ke
kterým vodoprávní úřad nevydal povolení stavby, povolení k užívání a povolení k odběru
podzemní vody.
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Bankovní spojení:

Tel.: 568 896 111

Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 002 90 629
DIČ: CZ00290629

epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc

Č.j. OŽP 50833/18

str. 2

Vodoprávní úřad odboru životního prostředí Městského úřadu v Třebíči 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 Třebíč obec Bačice, Benetice, Biskupice-Pulkov, Bochovice, Bransouze, Čáslavice, Čechočovice,
Čechtín, Červená Lhota, Číhalín, Číchov, Číměř, Dolní Vilémovice, Dukovany, Hodov, Horní
Heřmanice, Horní Smrčné, Horní Újezd, Horní Vilémovice, Hroznatín, Hvězdoňovice, Chlístov,
Chlum, Kamenná, Klučov, Kojatín, Kojetice, Koněšín, Kouty, Kozlany, Kožichovice, Krahulov,
Krhov, Lesůňky, Lipník, Litovany, Loukovice, Markvartice, Mastník, Mikulovice, Myslibořice,
Nárameč, Nová Ves, Nový Telečkov, Odunec, Okřešice, Ostašov, Petrovice, Petrůvky,
Pokojovice, Pozďatín, Přeckov, Předín, Přešovice, Přibyslavice, Příštpo, Pyšel, Račice,
Radkovice u Hrotovic, Radonín, Radošov, Rohy, Rouchovany, Rudíkov, Římov, Slavětice,
Slavičky, Smrk, Stropešín, Střítež, Studnice, Svatoslav, Šebkovice, Štěměchy, Trnava,
Třebenice, Valdíkov, Valeč, Vlčatín, Výčapy, Zárubice, Zašovice, městys Budišov, Dalešice,
Heraltice, Okříšky, Opatov, Rokytnice nad Rokytnou, Stařeč, Vladislav, město Hrotovice,
Jaroměřice nad Rokytnou a Třebíč, 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, musí
být prováděny odběry podzemní vody v souladu s vydaným povolením a jen pro účely, ke
kterým byly povoleny v nejnutnějším množství.
Vodoprávní úřad bude v následujících týdnech provádět zvýšenou kontrolní činnost na vodních
tocích, vodních nádržích atd., dále bude kontrolovat, zda jsou prováděny manipulace na
vodních nádržích v souladu s manipulačními řády, bude kontrolovat vlastníky malých vodních
elektráren apod.
Při nehospodárném nakládání s povrchovými vodami může docházet k ohrožování veřejného
zájmu, tzn., že může docházet k vážnému ohrožení vodních organismů, ryb a na vodu
vázaných ekosystémů i k ohrožení funkce vodního toku vlivem kyslíkového deficitu.
V případě, že by v nadcházejícím období došlo k dalšímu zhoršení stavu vody, případně k
přechodnému nedostatku vody nebo bylo ohroženo zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
potom bude vodoprávní úřad uplatňovat pravomoci vyplývající z § 109 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že bez náhrady upraví (na dobu
nezbytně nutnou) všechna nakládání s vodami, popřípadě tato nakládání omezí nebo i zakáže.
I nadále bude zvýšená pozornost věnována prováděným odběrům podzemních a povrchových
vod bez řádného povolení.
Oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí Městského úřadu Třebíč, současně
žádá všechny obce na území ORP Třebíč, aby seznámily své obyvatele s touto výzvou a
upozorněním (prostřednictvím dostupných možností – rozhlas, vyvěšením na úřední desku
nebo jiným, v místě obvyklým způsobem).
Věříme, že pokud budou občané informováni o závažnosti situace a budou využívat vodní
zdroje hospodárně, nebude vodoprávní úřad nucen přistoupit k vydávání opatření obecné
povahy směřující k dalšímu omezení a zákazu povolených odběrů povrchových případně
podzemních vod nebo v případě, že bude docházet k porušování jednotlivých ustanovení
vodního zákona, řešit tato porušení v přestupkovém řízení případně správním deliktem v
souladu s ustanovením § 116 a 118 vodního zákona.

Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství
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