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Upozoľnění vodopľávního úřadu

na nízképľůtoĘve vodních tocích na územíve spľávním obvodu obce s rozšířenou
působností Dobruška v souvislosti s výskytem hydrologického sucha
MěstsĘý úřad Dobruška, odboľ výstavby a Životního pľostředí, oddělení Životního prostředí,
jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, ve smyslu příslušných ustanovení vodního zákona a
spľávního řádu, upozoľňuje, Že v souvislosti s výskytem hydľologického suchajsou na vodních tocích
zaznamenány minimální průtoĘ odpovídajícíhodnotám Q:ss a nižší.Tyto údaje vyplývají
i z pľavidelných infoľmačníchzpľáv, které vydává Povodí Labe, státní podnik, se sídlem v Hradci
Králové. Dle aktuální předpovědi ČrĺvÚjsou očekávány v následujících dnech na vodních tocích
v povodí Labe pľůtoĘsetrvalé nebo zvolna klesající.

S ohledem na stávající situaci na vodních tocích vodoprávní úřad upozoľňuje, Že v současné
v podstatě nelze pľovádět odběry povrchoých vod zvodních toků a to s ohledem
na skutečnost, Že minimální hygienické průtoĘ ve vodních tocích, které zajišťujíjejich ekologickou
stabi l itu, nej sou obj ektivně na pÍ ev ážnéčásti vodních tokri dosahovány.
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Vzhledem k nepříznirrým klimatickÝm podmínkám

a

minimálním průtokům vodv

v korvtech vodních toků na území ve snrávním obvodu obce s ľozšířenou působnostíDobľuška.
odpovídaiícímhvdľologickémusuchu. vodopľávní úřad unozoľňuie fvzické i pľávnické osobv.
ź.e z.n Íófo sifllĺee nelze odľlěľv novrchovúch voĺl ľeelizovaf ínewzfehuie
na odběrv
povľchorrých vod za účelemrrýroby nitné vodv oľo zásobování obwatelstva pitnou vodou).
Pokud budou oprávněnými i za současnéhonepřímivého stavu v korytech vodních toků odběry
realizovány, bude vodopľávním úřadem toto konání chápáno jako nakládání svodami vľozporu
s vydanými rozhodnutími, za což oprávněným hrozí sankce dle příslušnéhoustanovení vodního
zákona. Toto platí i v případě nelegálních odběrů.

Ing. Tomáš Seidl
vedoucí oddělení Životního prostředí

Sdělení vodoprávního úřadu č j.: MUDOPOOC3WVY,

RozděIovník:

-

-

ze dne 24.7.2019

obdržíobce ve správním obvodu oRP Dobruška (prosíme o zveřejnění na úředních deskách
obcí)
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 95l, 500 03 Hradec Králové
Lesy ČeskérepubliĘ, s' p., Spľávaioků - oPL, Přemyslova l l06, 50l ó8 Hradec Kľálové
AOPK CR oddělení Spľáva CHKO orlické hory, Dobrovského čp.332,5l6 0l Rychnov n.
KněŽnou
Krajsky úřad Královéhradeckého kľaje, odboľ Životního prostředí a zemědělství, oddělení
vodního hospodrír'swí, Pivovaľské nám.1245,500 03 Hľadec Králové
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