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Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životníhoprostředí, vodoprávní úřad by Vás tímto
chtěl požádat o součinnost ve věci informovanosti Vašich občanůa jiných subjekm. Prosíme o r,yhlášení

této informace pomocí rozhlasu, lyvěšením na úřednídesce popř. jiným způsobem pro Váši obec
obr.yklým.

Vzhledem k přetrvávajícím klimatickým podmínkám a předpovědi počasína následujícíobdobí
bychom Vás chtěli informovat o velmi nepříznivé hydrologické situaci, kdy vlivem mnoha faktorů
docházi ke kritickému sníženíprutoků ve vodních tocích, ke snižovríníhladin
rybníkůanádrži a také ke
snižoviíníhladiny podzemních vod. Tím dochází ke kyslíkovému deficitu a k vážnémuohroženívodních
a na vodu vánaných ekosystémů.

Chtěli bychom touto fotmou upozornit všechny, kteří jahýmkoliv způsobem nakládají
s povrchovými

či podzemními vodami'

platných povolení k nakládání

s

že je nutné věnovat tomuto

povrchoými vodami,

je

nakládání zv,ýšenépozornosti. Ve věci

nutné zejména dodržovat zachování

minimálního zůstatkového prutoku pod odběrným místem tak, aby nedošlo k narušení funkce
celého
ekosystému a to za dodržovánípodmínek uvedených v platných povoleních k nakládání
s vodami. Je
nutné také striktně dodržovat schválené manipulačnířády na vodních dílech' kde
dochází k nakládání
s vodami. Zvýšenou pozomost je třeba také věnovat odběrům podzemních
vod ze studní a odběrum pitné

vody z vodovodních řadů, aby nedochrízelo ke zbýečnénrupl;itvání vodou'

Nakládání s vodami, nejedná-li se o obecné nakládání s povrchoými vodami' vyžaduje vždy
povolení k nakládání s vodami' Nakládání s vodami bez platného povolení popř.
za nedodržení podmínek
v povolení uvedených, je porušením ustanovení vodního zákona.
Doporučujeme také v maximální možnémíře zachýávat a zadržovatsrážkovévody
v místě jejich
spadu, přednostně např. pro závlabu využívat t5rto srážkové vody, aby nedocházelo ke
zbytečnému odtoku
vody z krajiny.
Děkujeme za spolupráci

Mgr. Pavla Tomčíková

referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství
otisk úředníhorazitka

