Vodovody a kanalizace Hodonín, 8.5.
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonin

Vodovody a kanalizace Hodonín! as.

(vKK

Pitná voda pro Váš domov,
Čistá voda pro přírodu

J

společnost je zapsána v obdiodn[rn rejstliku

U

Krajskěho soudu v Brně, oddil B. vložka 1168

Městys Moravská Nová Ves
nám. Republiky 107
691 55 Moravská Nová Ves

VÁŠ DOPIS ZNAČKY! ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

2/ŠK/2020/«5

lng.M.Škodáková,

HODONÍN
724 612 949

B. 7. 2020

„Štěrkovna Moravská Nová Ves“ a ochranné pásmo vodního zdroje skupinového vodovodu
Podluží upozornění na zákaz vstupu a koupání
—

Vážený pane starosto,
s probíhající letni sezonou Vás žádáme o pomoc zveřejněni níže Uvedených informaci tak, aby
se dostaly k co nejširšímu spektru lidí, k občanům včetně pronajimatelů nemovitosti a
provozovatelů vinných sklepů.
-

Informace o štěrkovně Moravská Nová Ves:
•

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonin, as. je provozovatelem vodního zdroje
Podluží, který slouží pro zásobení cca 40 tis. obyvatel regionu pitnou vodou.

•

Zdroj je provozován ve veřejném zájmu.

•

Pro ochranu tohoto vodního zdroje bylo rozhodnutím Jihomoravského krajského národního
výboru v Brně, odborem životního prostředí č. j,: Vod 279/1990-233/1-kuž-Ho vyhlášeno
pásmo hygienické ochrany a to z důvodu ochrany jakosti, vydatnosti a zdravotní
nezávadnosti zdrojů podzemních a povrchových vod.

•

Štěrkovna Moravská Nová Ves je umístěna v 1.stupni ochrany, kde platí nejpřísnější
pravidla. Dle 5 30 odst. 7) zákona č. 254/2001 sb., o vodách je do ochranného pásma I.
stupně zakázán vstup a vjezd (neplatí pro provozovatele jímacího ůzemi a členy MRS
Moravská Nová Ves).

•

Další omezení plynou z uvedeného rozhodnuti o stanoveni PHO, samotný výše uvedený
zákaz vstupu či vjezdu však zcela jasně vylučuje koupání, stanování

•

Daná omezeni mají obecnou platnost a jsou závazná pro každého.

•

Porušením uvedených zákazů se fyzická osoba, právnická osoba í podnikající fyzická
osoba dopouští přestupku podle 5116 odst. 1/ písm. g) (resp. 5 125a odst. 1) písm. g/)
zákona o vodách, za což lze podle odst. 2/ písm. a) uvedených paragrafů uložit podkutu do
výše 20 tis. Kč.
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•

S ohledem na současné problémy se suchem a prohlubujícími se problémy se
zabezpečením dostatečného množství kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo je ochraně
vodních zdrojů nutno věnovat maximální pozornost.

•

Je potřeba, aby všechny reklamy a informace lákající k výše uvedeným, zakázaným
Činnostem, byly odstraněny. Jedná se totiž o nabádání k porušování právních předpisů.

(Na základě našeho upozorněni v loňském roce byla již vymazána štěrkovna v Moravské Nové Vsi
na serveru e-chalupy jako vodní plocha s možnosti koupáni.)
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