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UPOZORNĚNÍ A VÝZVA
Městský úřad Telč, odbor životního prostředí jako věcně i místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen
„vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vodní zákon“) vydává následující upozornění a výzvu týkající se hydrologické situace na území
obce s rozšířenou působností (ORP) Telč.
Několikaletý deficit sněhových srážek v zimním období a nedostatek dešťových srážek během
jarních měsíců, který i nadále přetrvává, v letních měsících způsobil nadměrný pokles hladin vodních
toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Telč. Na většině větších vodních toků se
vyskytují výrazně podprůměrné průtoky a u drobných vodních toků v mnoha případech došlo k jejich
úplnému vyschnutí.
Z uvedených důvodů vodoprávní úřad apeluje na všechny občany, organizace a subjekty na území
ORP Telč, aby z důvodu trvajícího sucha a narůstajícího srážkového deficitu omezili v maximální
možné míře odběry vod (povrchových i podzemních), zejména odběry pro účely: mytí aut, zalévání
hřišť, trávníků, napouštění zásobních nádrží a bazénů a jiné podobné zbytné účely. Omezení se
samozřejmě také vztahuje na odběry podzemních vod z domovních studní, které neslouží k
veřejnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Z výše uvedených důvodů vodoprávní úřad dále vyzývá k maximálnímu dodržování zákonných
povinností týkající se vod povrchových i podzemních a k maximálnímu šetření u všech povolených
odběrů vody (povrchových i podzemních). Dále upozorňuje, že nesmí docházet k překračování
povolených odběrů, jejich využívání smí být pouze pro povolený účel ve vydaném povolení.
Vodoprávní úřad upozorňuje, že rovněž nesmí být prováděny odběry podzemní vody ze zdrojů
podzemní vody (zejména studny), ke kterým vodoprávní úřad nevydal povolení stavby, povolení k
užívání a povolení k odběru podzemní vody nebo pokud nejsou jinak v souladu s vodním zákonem.
Zvýšená pozornost bude věnovaná prováděným odběrům podzemních a povrchových vod bez
řádného povolení.
Vodoprávní úřad vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivému vývoji hydrologické
situace vyzývá k dodržování vodního zákona, a to tak, že ve všech obcích a jejich katastrálních
územích v ORP Telč - obec Bohuslavice, Borovná, Černíč, Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice, Horní
Myslová, Hostětice, Jindřichovice, Klatovec, Knínice, Kostelní Myslová, Krahulčí, Krasonice,
Lhotka, Markvartice, Mysletice, Mysliboř, Nevcehle, Olšany, Olší, Ořechov, Panské Dubenky,
Radkov, Rozseč, Řásná, Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Strachoňovice, Svojkovice, Urbanov, Vanov,
Vanůvek, Vápovice, Volevčice, Vystrčenovice, Zadní Vydří, Zdeňkov, Zvolenovice, Žatec, městys
Mrákotín, Nová Říše, Stará Říše, město Telč, nesmí být prováděny povolené odběry povrchové vody
z vodních toků a vodních nádrží, pokud průtoky povrchové vody ve vodních tocích klesly pod hranici
minimálního zůstatkového průtoku a hladiny v korytech toků jsou na stavu sucha. Také odběry
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podzemní vody musí být prováděny v souladu s vydaným povolením a jen pro účely, ke kterým byly
povoleny v nejnutnějším množství.
Vodoprávní úřad bude v následujících týdnech provádět zvýšenou kontrolní činnost na vodních
tocích, vodních nádržích atd., bude kontrolovat, zda jsou prováděny manipulace na vodních nádržích
v souladu s manipulačními řády, bude kontrolovat vlastníky malých vodních elektráren apod..
Při nehospodárném nakládání s povrchovými vodami může docházet k ohrožování veřejného zájmu,
tzn., že může docházet k vážnému ohrožení vodních organismů, ryb a na vodu vázaných ekosystémů
i k ohrožení funkce vodního toku vlivem kyslíkového deficitu.
V případě, že by v nadcházejícím období došlo k dalšímu zhoršení stavu vody, případně k
přechodnému nedostatku vody nebo bylo ohroženo zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
potom bude vodoprávní úřad uplatňovat pravomoci vyplývající z ust. § 109 odst. 1 vodního
zákona tzn., že bez náhrady upraví (na dobu nezbytně nutnou) všechna nakládání s vodami,
popřípadě tato nakládání omezí nebo zakáže.
Věříme, že všichni využívají a budou využívat vodní zdroje hospodárně a vodoprávní úřad nebude
nucen přistoupit k vydání opatření obecné povahy směřující k omezení a zákazu povolených odběrů
povrchových případně podzemních vod. Pokud bude docházet k porušování jednotlivých ustanovení
vodního zákona, pak bude vodoprávní úřad řešit tato porušení v přestupkovém řízení případně
správním deliktem v souladu s ustanovením § 116 a 118 vodního zákona.
Vodoprávní úřad žádá všechny obce na území ORP Telč, aby seznámily své obyvatele s touto výzvou
a upozorněním prostřednictvím dostupných možností – místní rozhlas, vyvěšením na úřední desku
nebo jiným, v místě obvyklým způsobem.

Ing. Vlastislav Soukup
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Telč

Obdrží:
Obce správního obvodu ORP Telč: Bohuslavice, Borovná, Černíč, Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice, Horní
Myslová, Hostětice, Jindřichovice, Klatovec, Knínice, Kostelní Myslová, Krahulčí, Krasonice, Lhotka,
Markvartice, Mysletice, Mysliboř, Nevcehle, Olšany, Olší, Ořechov, Panské Dubenky, Radkov, Rozseč, Řásná,
Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Strachoňovice, Svojkovice, Urbanov, Vanov, Vanůvek, Vápovice, Volevčice,
Vystrčenovice, Zadní Vydří, Zdeňkov, Zvolenovice, Žatec, městys Mrákotín, Nová Říše, Stará Říše, město
Telč
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava, IDDS: m49t8gw
Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť nad Oslavou, IDDS: m49t8gw
Lesy České republiky, s.p., Správa toků, oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn
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