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1. Úvod
Problematika sucha a s ním spojeného nedostatku vody představuje pro Liberecký kraj stále větší
hrozbu. Dosud byly problémy se zásobováním obyvatelstva pitnou vodou v Libereckém kraji
pouze lokálního charakteru. Teplotně nadprůměrný a srážkově nedostatečný rok 2015, zejména
pak extrémní horké a suchého počasí v srpnu přinesly problémy v zásobování pitnou vodou
v několika obcích a zároveň odstartovaly novou aktivitu obecních samospráv a provozovatelů
vodohospodářské infrastruktury v rozsáhlejších koncepčních změnách směřující ke zvýšení
bezpečnosti a spolehlivosti zásobování pitnou vodou. Nejnaléhavější potřeba řešení problémů se
suchem vyvstala v příhraničí s Polskem na Hrádecku a Frýdlantsku, kde jsou nepříznivé
klimatické podmínky umocněny rozšiřováním povrchové těžby hnědého uhlí. Sucho

nepředstavuje problém jen s potřebou zajištění dostatku kvalitní pitné vody, ale problém
s čištěním odpadních vod, neboť při nízkých stavech vodních toků dochází ke zvýšené
koncentraci polutantů a eskalaci problémů s udržením kvality povrchových i podzemních vod.
Výhodou Libereckého kraje je dobrá kapacita vodních zdrojů, zejména pak v Jizerských horách
čímž jsou dány dobré podmínky pro propojování a sdílení vodohospodářské infrastruktury a
zajištění rizikových oblastí.
Ochrana proti suchu však není jen plánování a výstavba nové infrastruktury, ale i operativní
řešení k překonání akutního nedostatku za pomoci legislativních nástrojů. Záměrem tohoto
materiálu je přiblížit příslušným orgánům se s takovými opatřeními seznámit a v případě potřeby
je realizovat.

2. Legislativní možnosti řešení ke zmírnění dopadů sucha
Možnosti uložení mimořádných opatření ke zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody řeší na
úseku vodního hospodářství 2 zákony:
1. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů a
2. zákon 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.
Vodní zákon:
Vodní zákon ve svých ustanoveních umožňuje upravit, omezit, případně zakázat tzv. obecné
nakládání s povrchovými vodami, ale také v případě, vyžaduje-li to veřejný zájem, povolená
nakládání s vodami
 Obecné nakládání s povrchovými vodami je upraveno v § 6 odst. 1 vodního zákona, které
stanoví, že každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu
odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba
zvláštního technického zařízení (např. čerpadla). Obvykle se jedná o odběry povrchových
vod fyzickými osobami (jednotlivci, domácnostmi) realizované pro (jejich) vlastní potřebu a
na vlastní nebezpečí (např. za účelem zalévání zahrady konví z vodního toku).
 Upravit, omezit, popř. zakázat obecné nakládání s povrchovými vodami bez náhrady mohou
obecní úřady jako vodoprávní úřady dle § 105 odst. 1 vodního zákona podle ustanovení § 6
odst. 4 vodního zákona, vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména dochází-li při obecném
nakládání k porušování povinností (nesmí se ohrožovat jakost nebo zdravotní nezávadnost
vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat břehy, atd.).
 Postup obecních úřadů - podle § 6 odst. 4 vodního zákona. Obecné nakládání s povrchovou
vodou může být upraveno, omezeno nebo zakázáno tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem a na
dobu nezbytně nutnou. Úkon obecního úřadu jako vodoprávního úřadu podle tohoto
ustanovení bude mít buď formu rozhodnutí, nebo formu opatření obecné povahy, a to podle
okruhu adresátů, jimž bude opatření určeno, resp. vůči nimž bude činěno. Bude-li se týkat
konkrétního (adresně jasně určitelného) počtu osob, pak vodoprávní úřad zvolí formu
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rozhodnutí (v konkrétní věci zakládá práva nebo povinnosti pouze určitému jasně danému
okruhu osob). V případě, že tak bude postupovat vůči neurčitému počtu osob (upravuje
konkrétní věc vůči neurčitému počtu osob), vydá opatření obecné povahy. Vždy je nutno
řádné odůvodnění.
 Upravit, omezit, popř. zakázat povolená nakládání s vodami bez náhrady mohou příslušné
vodoprávní úřady obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (městské úřady, odbory
životního prostředí) podle § 109 odst. 1 vodního zákona, a to vyžaduje-li to veřejný zájem,
zejména je-li přechodný nedostatek vody nebo je-li ohroženo zásobování obyvatel vodou
buď rozhodnutím, nebo opatřením obecné povahy po projednání s dotčenými subjekty,
pokud to mimořádnost situace nevylučuje.
Zákon o vodovodech a kanalizacích:
Zákon o vodovodech a kanalizacích umožňuje v případě, vyžaduje-li to veřejný zájem, především
je-li přechodný nedostatek pitné vody dočasně omezit užívání pitné vody z vodovodu.
 dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, podle § 15 odst. 4 až
6 zákona o vodovodech a kanalizacích může vodoprávní úřad (tj. obecní úřad obce
s rozšířenou působností dle § 27 odst. 2 písm. b) uvedeného zákona) nebo obecní úřad dle §
26 odst. 2 písm. c) zákona vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné
vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, pokud to vyžaduje veřejný zájem, především je-li
přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo
nedostatečných zdrojů vody nahradit. Opatření obecné povahy lze vydat po projednání
s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu na dobu nejdéle 3 měsíců. O nutnosti šetření
vodou a omezení zalévání pozemků, napouštění bazénů, mytí vozidel apod. je třeba
informovat občany v místě obvyklým způsobem (prostřednictvím rozhlasu, rozesláním SMS
zpráv, zveřejněním na úřední desce elektronické i fyzické). Stanovenou dobu dočasného
omezení lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o 3 měsíce.
Vzory pro vydání opatření obecné povahy podle vodního zákona a zákona o vodovodech
a kanalizacích jsou ke stažení na webových stránkách Libereckého kraje www.voda.kraj-lbc.cz

Poznámka: K výše uvedeným regulativním opatřením by se mělo přistupovat, pouze tehdy
vyžaduje-li to veřejný zájem a to na nezbytně nutnou dobu. Vždy se jedná o individuální
vyhodnocení dané situace v konkrétním místě tj. v územním obvodu obce nebo obce s rozšířenou
působností (ORP), v daném čase a na konkrétním vodním toku nebo v jeho povodí nebo v povodí
vodního zdroje. Vodoprávní úřady by měly, pokud to vážnost situace nevylučuje, před vydáním
omezujícího opatření návrh opatření projednat s dotčenými uživateli vod.

Doporučené podklady pro vydání regulativních opatření (rozhodnutí nebo opatření obecné
povahy):
 situační zprávy pro příslušné povodí vydávané správci povodí a správci vodních toků
(státními podniky Povodí) při déletrvajícím suchu,
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 vlastní sledování situace v místních vodních zdrojích (např. výrazný pokles hladiny
podzemní vody ve studních nebo vrtech, zhoršující se kvalita odebírané podzemní nebo
povrchové vody),
 doporučení vlastníků a provozovatelů vodárenské infrastruktury při významném poklesu
hladiny povrchové vody ve vodárenských nádržích,
 sledování veřejných informačních zdrojů,
 sledování dlouhodobé předpovědi počasí a vývoje hydrometeorologické situace.
Upozornění:
Zákon o vodovodech a kanalizacích dává oprávnění provozovateli vodovodu přerušit nebo
omezit dodávku vody bez předchozího upozornění mimo jiné i v době živelní pohromy (např.
sucha).
 Ustanovení § 9 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích dává oprávnění provozovateli
vodovodu přerušit nebo omezit dodávku vody bez předchozího upozornění mimo jiné
i v době živelní pohromy. V této souvislosti je ale třeba upozornit na § 9 odst. 8 tohoto
zákona, podle kterého je provozovatel v případě přerušení nebo omezení dodávky vody
oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní
zásobování pitnou vodou v mezích technických možností a místních podmínek. Náhradní
zásobování vodou je zajišťováno v dosažitelné vzdálenosti a v rozsahu pro nezbytnou osobní
potřebu.
 Dle § 9 odst. 11 uvedeného zákona může obec v samostatné působnosti vydat obecně
závaznou vyhlášku, kterou upraví způsob náhradního zásobování vodou podle místních
podmínek.

3. Postup v případě vyhlášení krizového stavu
Na výše uvedená mimořádná opatření vodoprávních úřadů mohou s ohledem na další prognózu,
intenzitu a negativní vývoj situace navazovat krizová opatření uložená za krizového stavu
hejtmanem, příp. starostou obce (v případě nebezpečí z prodlení) podle zákona č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stav nebezpečí může vyhlásit hejtman jako
bezodkladné opatření, jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí a není možné
odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného
záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury.
Za krizového stavu může být aktivován systém nouzového zásobování vodou. Rozumí se jím
zabezpečení pitné vody pro obyvatelstvo v množství nezbytném pro jeho přežití a po nezbytně
nutnou dobu potřebnou pro obnovení běžného zásobování pitnou vodou. Nouzové zásobování
pitnou vodou může mj. nastat v důsledku extrémního snížení hladiny vody ve zdroji podzemní
nebo povrchové vody vlivem extrémního sucha. Problematika nouzového zásobování vodou je
zahrnuta v Havarijním plánu kraje v části Plán nouzového přežití obyvatelstva, v Krizovém plánu
kraje a krizových plánech ORP (Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu), jejichž
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zpracovatelem je Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (HZS) a v Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Libereckého kraje (PRVKLK), jehož pořizovatelem je Liberecký kraj.
Doporučené postupy a zásady plánování a organizační zabezpečení nouzového zásobování
obyvatelstva pitnou vodou při vzniku mimořádných událostí a za krizových stavů vymezuje
Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011
(Metodický pokyn).
Nouzové zásobování vodou v případě vzniku mimořádné události organizuje a koordinuje
hejtman kraje při řízení zásahu složek integrovaného záchranného systému (IZS) na strategické
úrovni, HZS při řízení zásahu složek IZS na taktické a operační úrovni. Po vyhlášení krizového
stavu nouzové zásobování vodou organizuje a koordinuje hejtman.
Nouzové zásobování pitnou vodou zajišťují a organizují orgány kraje a orgány obcí
prostřednictvím právnických a podnikajících fyzických osob (zpravidla významných
provozovatelů vodovodů pro veřejnou potřebu) zahrnutých do krizových plánů včetně jejich
dostupných prostředků a zařízení. Odborné služby podle svých možností zabezpečují také
provozovatelé vodovodů.
Z technického hlediska podle povahy narušení zásobování obyvatel pitnou vodou lze k řešení
situace využívat zejména nenarušené stávající vodovodní systémy a jímací objekty (vodojemy),
cisterny, mobilní úpravny a dodávky balené pitné vody (pro obce o velikosti do 300 obyvatel).
Pro účely nouzového zásobování pitnou vodou jsou v případě pitné vody na území kraje
vytipovány zejména zdroje podzemních vod s kapacitou pokud možno vyšší jak 2 l/s. Voda
z těchto vodních zdrojů nesmí vyžadovat úpravu (povoleno je pouze odkyselení). Systém
nouzového zásobování vodou vyplývá z Metodického pokynu a dodávky pitné vody v nezbytném
množství a požadované jakosti jsou dány v rozsahu pro první dva dny 5 l/os/den, pro třetí a další
dny 10 až 15 l/os/den. Požadavky na jakost vody mohou být v podmínkách nouzového
zásobování vodou odlišné od požadavků na jakost vody pitné v období mimo krizový stav.
Uvedené dodávky pitné vody tvoří v systému nouzového zásobování vodou minimální množství
pitné vody potřebné k zamezení škod na životech a zdraví občanů v postižených oblastech.
Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní orgány obce se na
této připravenosti podílejí. Za tímto účelem mj. může zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní
orgán, plní úkoly stanovené starostou obce s ORP a orgány krizového řízení při přípravě na
krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu ORP, zajišťuje za
krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce,
organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva a zajišťuje organizaci
dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.
Zásady zajišťování věcných zdrojů:
 nevyžadovat věcné zdroje, které jsou k dispozici ve vlastním správním obvodu obce či ORP,
 krizový štáb obce resp. starosta uplatňuje za krizové situace požadavky na věcné zdroje
u krizového štábu příslušné ORP,
 není-li možné zajistit požadavek ze zdrojů ve správním obvodu ORP, uplatní krizový štáb
ORP jasně specifikovaný a odůvodněný požadavek u krizového štábu kraje
 nelze-li zajistit požadované činnosti a věci smluvně proto, že subjekt (osoba) plnění klade
zjevně finančně nebo časově nevýhodné podmínky nebo plnění odmítne a přitom hrozí
nebezpečí z prodlení, hejtman splnění činností nebo poskytnutí věcí uloží,
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 povinnost poskytnout věcný prostředek (zahrnuje i služby) při krizových stavech ukládá
právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám hejtman. Při nebezpečí z prodlení je
oprávněn tuto povinnost uložit také starosta, který o uložení povinnosti následně informuje
hejtmana. V takovém případě hradí nezbytnou dodávku orgán krizového řízení, který o ní
rozhodl (hejtman nebo starosta).
Ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rozpočtu své kapitoly a kraje a obce ve svých
rozpočtech na příslušný rok vyčleňují objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy
na krizové situace a účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a
odstraňování jejich následků. Smluvní vztah při zajištění věcných zdrojů za krizové situace má
však vždy přednost před řešením formou nařízení povinností, jimiž se zasahuje do práv a zájmů
fyzických a právnických osob.
Na základě rozhodnutí Ústředního krizového štábu nebo Správy státních hmotných rezerv mohou
být k zajištění požadavků při řešení nouzového zásobování vodou kromě dodavatelů nezbytných
dodávek použity i státní hmotné rezervy, konkrétně tzv. pohotovostní zásoby.

4. Možnosti podpory realizace opatření k řešení nedostatku pitné vody
Komplexním řešením problémů s nedostatkem pitné vody může být pouze realizace opatření
k posílení stávajícího vodního zdroje, napojení na jinou vodárenskou soustavu apod. Tato
opatření však patří mezi opatření finančně nákladná, jež se zpravidla neobejdou bez dotace
z některého z dostupných finančních zdrojů (dotačních titulů). Těmito zdroji mohou být:
Fond ochrany vod Libereckého kraje – Program vodohospodářských akcí
Program vodohospodářských akcí je určen na financování obnovu a modernizaci
vodohospodářské infrastruktury a výstavbu nových vodních děl na území Libereckého kraje.
Program je zaměřen zejména na výstavbu a obnovu čistíren odpadních vod, veřejné kanalizace,
vodárenských objektů či vybudování náhradního zdroje pitné vody. Z výše zmíněného programu
je možné využít finanční prostředky i na zpracování projektové dokumentace k územnímu
rozhodnutí, stavebnímu povolení případně ohlášení na dané projekty. Žadateli mohou být obce do
4.000 obyvatel v působnosti Libereckého kraje a svazky těchto obcí. K získání dotace na realizaci
opatření na vodohospodářské infrastruktuře musí být záměr v souladu s Plánem rozvoje
vodovodu a kanalizací Libereckého kraje http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/page331.
Statut Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Zásady pro poskytování dotací Libereckého kraj a
aktuálně vyhlášený program a jeho podmínky jsou zveřejněny na webu Libereckého kraje
http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/fond-ochrany-vod-libereckeho-kraje.
Možnosti podpory z jiných zdrojů:
Dalšími možnostmi získání dotací k řešení nedostatku pitné vody jsou Operační program Životní
prostředí (www.opzp.cz), Ministerstvo zemědělství (www.mze.cz) nebo Ministerstvo životního
prostředí (www.mzp.cz), které připravuje nový dotační program „Modrá úsporám“.

5. Důležité kontakty a odkazy
Významní provozovatelé vodohospodářské infrastruktury v Libereckém kraji:
Severočeská vodárenská společnost, a.s., www.svs.cz
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, tel. +420 417 563 178, e-mail: info@svs.cz
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Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., www.scvk.cz
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, tel. +420 840 111 111, mob. 601 267 267, e-mail: info@scvk.cz
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., www.fvs.cz
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, tel. +420 482 312 122, e-mail: fvs@fvs.cz
Aqua Turnov spol. s r.o., www.aqua-turnov.cz
Komořanská 78/26, 143 00 Praha,
Turnov, Nádražní 599, tel. +420 722 517 780, e-mail: info@aqua-turnov.cz
Turnov, Nudvojovice 2103, tel. +420 481 311 195, e-mail: info@aqua-turnov.cz
Mikroregion Jizerské Podhůří, www.jizerskepodhuri.cz
Nová Ves 213, 463 31 Chrastava, tel. +420 482 720 964, e-mail: mjp.voda@obec-mnisek.cz,
mikroregion@obec-mnisek.cz
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., www.vhs-rt.cz
Horní Lánov 61, 543 41, Lánov, tel. +420 499 426 515, e-mail: info@vhs-rt.cz
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., www.vls.cz
Divize Mimoň, Nádražní 115, 471 24 Mimoň, tel. +420 487 805 622, e-mail: mimon@vls.cz
Služby Vítkovice s.r.o.
Vítkovice 243, 512 38 Vítkovice, tel. + 420 481 582 678
Zásadská vodárenská společnost, s.r.o.,
Zásada 188, 468 25 Zásada, tel. +420 483 385 187
Svazek obcí Mírová pod Kozákovem, http://www.mirova.cz/svazek-obci/
Chutnovka 36, 511 01 Turnov, tel. + 420 481 321 681
Vodohospodářské sdružení Turnov, https://www.vhsturnov.cz/
A. Dvořáka 287, 51101 Turnov, tel. + 420 481 313 481, + 420 481 312 206, e-mail:
Správci povodí, vodárenských nádrží a vodních toků:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, www.poh.cz, tel. 474 636 111,
e-mail: podatelna@poh.cz
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, www.pla.cz tel. 495 088 111,
e-mail: vhd@pla.cz
Lesy České republiky, s.p., oblastní správa toků, www.lesycr.cz
- oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 500 08, tel. 956 953 111, e-mail:
ost53@lesycr.cz
- oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. 956 956 111,
e-mail: ost56@lesycr.cz
Ostatní:
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Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem, Kočkovská 2699/18, poštovní
schránka 2 400 11 Ústí nad Labem - Kočkov, http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacnistruktura/pobocka-usti-nad-labem/kontakty, tel. 472 706 027, e-mail: sekretariat-ul@chmi.cz
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 64, 460 31 Liberec 1,
http://www.khslbc.cz/, tel. 485 253 111, e-mail: posta@khslbc.cz
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská ul. 29/10, 460 01 Liberec III,
http://www.hzslk.cz/, tel. 950 470 111, e-mail: spisovna.li@hzslk.cz
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, www.kraj-lbc.cz, tel. 485
226 111, e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.
485 226 390, (sekretariát), odbor kanceláře hejtmana, tel. 485 226 303, oddělení krizového řízení
tel. 485 226 200
Důležité odkazy:
Informační systém VODA České republiky – www.voda.gov.cz
Intersucho (informace o úrovni a prognóze sucha) – www.intersucho.cz
Krajský úřad Libereckého kraje,
- odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního a lesního hospodářství –
www.voda.kraj-lbc.cz
Český hydrometeorologický ústav – http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. –
http://www.vuv.cz/index.php/cz/problematika-sucha

6. Závěr a doporučení
Aktuální informace k suchu a nedostatku vody, které bude mít Krajský úřad Libereckého kraje
k dispozici, budou průběžně zveřejňovány na jeho webových stránkách v dokumentech odboru
životního prostředí a zemědělství, sekci vodního hospodářství, popřípadě prostřednictvím
Geoportálu Libereckého kraje.
Obce, v jejichž územním obvodu došlo k nedostatku pitné vody, případně dochází ke zhoršení
kvality dodávané vody v důsledku sucha, se vyzývají k neprodlenému předání informace o této
situaci odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje a Krajské
hygienické stanici Libereckého kraje.
Doporučení pro obce zejména jako vlastníky případně provozovatele vodovodů pro veřejnou
potřebu:
 Je potřebné prověřit zabezpečení objektů vodohospodářské infrastruktury (zejména
lokálních) typu vodojemů, úpraven vody a vodních zdrojů proti jejich zneužití či napadení
a provádět pravidelné kontroly jejich ochranných pásem (jejich oplocení, uzamčení apod.).
 Je vhodné prověřit stávající kapacity vodojemů a místních (lokálních) zdrojů podzemních
vod a zvážit jejich posílení např. zřízením zdrojů nových nebo napojením zdrojů rezervních
resp. napojením na stávající skupinové vodovody.
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 V případně hrozby snížení vydatnosti nebo zhoršení jakosti vody ve stávajících vodních
zdrojích určených pro zásobování pitnou vodou se doporučuje smluvně si zajistit pomoc
prostřednictvím provozovatelů jiných vodovodů např. navážení vodojemů cisternami
z jiných méně ovlivněných vodních zdrojů.
 U zastavěných a zpevněných ploch je potřebné prověřit možnosti vsakování srážkových vod
a oddělování srážkových a odpadních vod a realizaci z toho vyplývajících opatření.
 Při územním plánování nebo komplexních pozemkových úpravách je nutné věnovat
zvýšenou pozornost opatřením k posílení retenční schopnosti krajiny (např. budování
drobných vodních nádrží včetně obnovy nádrží zaniklých), obnově zaniklých struktur
napomáhajících zadržování vody v krajině (např. remízky, meze, mrtvá ramena vodních
toků, zatravňování).
Shrnutí
- Upozornění na zhoršující se situaci se zásobováním vodou v obci (např. výzva k šetření
s vodou, omezení zalévání, napouštění bazénů) – prostřednictvím veřejných informačních
zdrojů – místní rozhlas, webové stránky obce, sociální sítě, SMS zprávy, úřední deska.
- Legislativní opatření – použití příslušných ustanovení vodního zákona nebo zákona
o vodovodech a kanalizacích viz kapitola 2.
Obecní úřad může pro území své obce např. omezit užívání pitné vody z veřejného vodovodu
pouze pro účely zásobování domácností pitnou vodou tj. např. zakázat napouštění bazénů,
mytí vozidel a zalévání.
Vodoprávní úřad ORP může na svém území např. zakázat nebo omezit platná povolení
k odběru povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží a to pro jakékoliv účely.
Vodoprávní úřady ORP jsou podle vodního zákona povinny provádět kontroly dodržování
minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích pod vodními díly a dodržování
schválených manipulačních řádů staveb vodních děl (především vodních nádrží).
- Krizový stav – použití příslušných ustanovení krizového zákona viz kapitola 3.
Pokud bude mít obecní úřad pochybnost, jak postupovat a jakou cestu pro řešení konkrétní
situace zvolit, může se s žádostí o pomoc obrátit na příslušný vodoprávní úřad ORP nebo na
krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, v případě řešení krizového stavu pak
na úsek krizového řízení ORP nebo na krajský úřad, oddělení krizového řízení odboru kancelář
hejtmana.

Přílohy:
Přílohy jsou umístěny na webových stránkách kraje v dokumentech OŽPZ, oddělení vodního
hospodářství www.voda.kraj-lbc.cz
- Vzory opatření podle vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích
 Oznámení návrhu opatření obecné povahy podle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a
kanalizacích
 Opatření obecné povahy podle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích
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 Opatření obecné povahy podle § 6 odst. 4 zákona o vodách
 Opatření obecné povahy podle § 109 odst. 1 vodního zákona - s projednáním
 Opatření obecné povahy podle § 109 odst. 1 vodního zákona - bez projednání
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