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Upozorn ní – nakládání s povrchovými a podzemními vodami v dob  sucha  na území 

správního obvodu obce s rozší enou p sobností Trutnov  
 

 
M stský ú ad Trutnov – odbor životního prost edí, jako vodoprávní ú ad v cn  p íslušný podle 

ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  
n kterých zákon  (vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  obdržel dne 10.7.2015 zprávu Povodí Labe, 
státní podnik o suchém období v ervenci 2015. Tato zpráva hodnotí sou asné období z pohledu 
hydrologické situace, pr toky ve vodních tocích jsou hodnoceny jako podpr m rné. V d sledku 
p etrvávajícího suchého období v m sících ervenec i srpen 2015 a dle dlouhodob  nep íznivého vývoje 
hydrologické situace na vodních tocích vodoprávní ú ad vydává upozorn ní: 

 
 
Vodoprávní ú ad nabádá ob any a organizace, aby hospodárn  nakládali s podzemními i 

povrchovými vodami. Je t eba v nadcházejícím období omezit odb ry vod z vodních tok  a ze studní, 
které neslouží pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, p edevším omezit odb ry pro napoušt ní 
bazén , zalévání zahrad a závlahu ploch (nap . sportovišt ).  

Vodoprávní ú ad sou asn  vyzývá provozovatele malých vodních elektráren k omezení 
provozu a využití odstávek pro provedení technických úprav.  
 

Vyžaduje-li to ve ejný zájem, zejména je-li p echodný nedostatek vody nebo je ohroženo zásobování 
obyvatelstva vodou, m že vodoprávní ú ad bez náhrady upravit na dobu nezbytn  nutnou povolená 
nakládání s vodami, pop ípad  tato nakládání omezit nebo i zakázat viz. ustanovení §109 odst. 1 vodního 
zákona. Zvýšená pozornost bude v nována také odb r m podzemních a povrchových vod bez ádného 
povolení. 
 

M stský ú ad Trutnov – odbor životního prost edí, jako vodoprávní ú ad tímto žádá obce, aby 
seznámily obyvatele s tímto stavem (prost ednictvím dostupných možností – rozhlas, vyv šení na ú ední 
desku nebo jiným v míst  obvyklým zp sobem). 
 

V íme, že pokud budou ob ané a organizace hospodárn  využívat vodní zdroje a nebudou 
neoprávn n  odebírat povrchovou i podzemní vodu, nebude vodoprávní ú ad nucen vydat opat ení k 
omezení p ípadn  zakázání povolených odb r . 
 
 

 
 
 
 

                                                                         „Otisk  razítka“ 
 
                             „z pov ení vedoucího“ 
 Ing. Miloslav Diviš                                        Ing. Monika Brázdová 
vedoucí odboru životního prost edí                         odd lení ochrany prost edí a vodního hospodá ství 
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Doru í se:       
Obec Bat ovice   
Obec Bernartice   
Obec Dolní Olešnice   
Obec Hajnice   
Obec Havlovice   
obec Horní Maršov   
obec Horní Olešnice   
obec Chot vice   
obec Chvale    
M sto Janské Lázn    
Obec Jívka   
Obec Královec   
Obec Lampertice   
Obec Lib atov   
Obec Malá Úpa   
Obec Malé Svato ovice   
Obec Maršov u Úpice   
M stys Mladé Buky   
M sto Pec pod Sn žkou   
M sto Pilníkov   
Obec Radvanice   
M sto Rtyn  v Podkrkonoší   
Obec Staré Buky   
Obec Suchovršice   
M sto Svoboda nad Úpou  
M sto Trutnov 
M sto Úpice 
Obec Velké Svato ovice   
Obec Vl ice   
obec Zlatá Olešnice   
M sto Žaclé   
a.a. 
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