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Nakládání s vodami - sdělení vodoprávního úřadu MěÚ Neratovice.

Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 10.
7. 2015 zprávu Povodí Labe, státní podnik ze dne 8. 7. 2015 vedeno pod č. j.
PVZ/15/19727/Si/0, která hodnotí současné suché období z pohledu hydrologické situace.
Současný stav nedostatek přirozených meteorologických srážek, na srážky chudý průběh
zimního období (nedostatek sněhových srážek) a nedostatek dešťových srážek v jarní dekádě
zapříčinil pokles hladin vodních toků v celém správním území státního podniku Povodí Labe.
Z těchto shora uvedených důvodů a na základě situace, která je konstatována
ve zprávě Povodí Labe, ukládá vodoprávní úřad Městského úřadu Neratovice obcím v rámci
ORP provést seznámení obyvatel s tímto stavem (prostřednictvím dostupných možností –
rozhlas, vyvěšením na desku úřadu) tak, aby nedocházelo k nehospodárnému nakládání
s vodami. Vodoprávní úřad upozorňuje, že zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména
odběru povrchových vod a jejich čerpání za pomocí technických prostředků bez řádného
povolení, omezit odběr vody z domovních studní.
Je třeba, aby ze strany jednotlivých obcí s ohledem na stav místních zvodní
podzemních vod (stavu domovních studní a veřejných obecních studní) byla přijata taková
opatření, aby nebylo třeba ze strany vodoprávního úřadu přijímat v nadcházejícím období
opatření dle § 109 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., vodního zákona, (tzn. upravit, omezit nebo
zakázat nakládání s vodami dle uvedeného zákonného ustanovení, formou opatření obecné
povahy)
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Rozdělovník:
Obec Čakovičky – IDDS: hy2b5tw
Obec Nedomice – IDDS: ja3asm2
Obec Ovčáry – IDDS: hgybukr
Obec Kojetice – IDDS: x4qakey
Obec Libiš – IDDS: x5bbgnv
Obec Chlumín – IDDS: 8fbbezc
Obec Zálezlice – IDDS: srmbjwv
Obec Obříství – IDDS: auhbwvz
Město Kostelec n. Labem – IDDS: vdtbdhd
Město Neratovice - interně
Městys Všetaty – IDDS: mp9bagq
Obec Tišice – IDDS: kf3b5r2
Spolana a.s. – IDDS: q68chia
První Labská, s.r.o. – IDDS: c4svjeb
Závlahové družstvo Labe 5 – IDDS: evjtd4t
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Na vědomí:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2

