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 Obecně závazná vyhláška 
 č. 1. 1993  

o omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu 
   
Obecní rada v Plumlově rozhodla dne 13. července 1993 vydat podle § 3, odst. 1, písm. 
b), Zák. ČNR č. 458/92 Sb. a v souladu s ustanovením § 24, odst. 1 a § 45, písm. l), 
Zák. č. 367/90 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku :  

Čl. I 

Občané i organizace jsou povinni pitnou vodou odebranou z veřejného vodovodu úsporně 
hospodařit a dbát na to, aby vodou nebylo plýtváno. 

Čl. II 

Odběratelům v místech, zásobovaných z veřejného vodovodu, se zakazuje použití pitné 
vody : 

a) ke stříkání zahrad a veřejné zeleně 

b) ke stříkání motorových vozidel 

c) při stavebních pracích 

d) v zahrádkářských osadách. 

Čl. III 

Všichni odběratelé pitné vody z veřejného vodovodu jsou povinni soustavně pečovat o 
stav vnitřního vodovodu, který je součástí jimi spravovaného a užívaného objektu, a to 
takovým způsobem, aby bylo zabráněno únikům vody, netěsnosti potrubí, armatur a 
ostat. zařízení. 

Čl. IV 

V případě disproporce mezi kapacitou vodních zdrojů veřejného vodovodu a současnou 
denní spotřebou vody v rozsahu, který může nepříznivě ovlivnit tlakové poměry v síti a 
zásobování obyvatelstva vodou, bude denní odběr vody z veřejného vodovodu omezen 
vyhlášením regulačních stupňů č. 1, 2 a 3 a stupněm 4 jako havarijním. Regulační stupně 
1, 2 a 3 se vyhlašují při sní-žení vydatnosti vodních zdrojů o 15 - 50 %. K vyhlášení 
dojde na základě podnětu provozovatele veřejného vodovodu. 

Čl. V 



Vyhlášení i odvolání regulačního stupně odběru vody vstupuje v platnost kalendářním 
dnem následujícím po dni, ve kterém odběratelé vody obdrží oznámení o jeho vyhlášení 
nebo odvolání. 

Čl. VI 

V průběhu platnosti regulačního stupně odběru vody č. 1 nesmí překročit odběr pitné 
vody z veřejného vodovodu u stanoveného okruhu odběratelů během jednoho dne 50 % 
průměrného běžného odběru za předešlé období roku, kdy nebyla prováděna regulace. 

Čl. VII 

V průběhu platnosti regulačního stupně č. 2 nesmí překročit odběr pitné vody z veřejného 
vodovodu u stanoveného okruhu odběratelů během jednoho dne (tj. 24 hodin) 50 % 
běžného odběru. Omezuje se ohřev vody ve výměníkových stanicích v organizacích 
bytového hospodářství na 3 dny v týdnu. Při regulačním stupni č. 2 se uzavře přívod 
vody do chatové oblasti. 

Čl. VIII 

V případě nedostatku vody většího rozsahu se vyhlašuje po dobu omezeného zásobování 
vodou regulační stupeň č. 3. V průběhu platnosti tohoto stupně : 

a) nesmí překročit odběr pitné vody u stanoveného okruhu odběratelů během jednoho 
dne 50 %z průměrného běžného odběru za předešlé období roku, kdy nebyla prováděna 
regulace 

b) zakazuje se ohřev užitkové vody ve výměníkových stanicích v organizacích bytového 
hospodářství 

c) odstaví se hydroforová stanice a sídliště budou zásobována vodou stávajícím tlakem 
bez zesílení 

d) všichni odběratelé vody a občané jsou povinni omezit odběr vody z veřejného 
vodovodu na nejnutnější míru. 

Čl. IX 

Stupeň č. 4 se vyhlašuje jako havarijní, při snížení vydatnosti vodních zdrojů pod 50 %. 
To znamená, že nelze dodávat průběžně pitnou vodu po celých 24 hodin. Po dobu 
platnosti toho-to stupně si musí všechny organizace zajistit dovoz pitné vody pro 
zaměstnance. Zakazuje se užívat pitnou vodu pro technologické aj. účely, kromě 
potravinářského průmyslu. 

Čl. X 

K zajištění náhradního zásobování pitnou vodou při vyhlášení 3. a 4. regulačního stupně 
bude zásobování prováděno cisternami dle skutečné potřeby. Rozmístění cisteren bude 
prováděno po dohodě s obecním úřadem. 

Čl. XI 

Po dobu platnosti regulačních stupňů l a 2, jsou odběratelé vody uvedení v příloze č. 1 a 
2 této vyhlášky, povinni 1x za 14 dní ve stanoveném termínu zaznamenávat stav 



vodoměrů odečtených k 7,00 hod.. Tato evidence musí být k dispozici k nahlédnutí 
orgánům Obecního úřadu Plumlov a správci vodovodu. 

Čl. XII 

Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí Obecní úřad Plumlov a správce vodovodu 
Vodovody a kanalizace, s.p. Prostějov. Porušení jednotlivých ustanovení vyhlášky o 
regulaci odběru pitné vody z veřejného vodovodu občany, bude posuzováno jako 
přestupek dle Zák. č. 200/90 Sb. ve znění Zák. č. 124/93 Sb., § 34. 

Porušení vyhlášky organizacemi bude posuzováno jako porušení jiných povinností, 
uložených dle Vodního zákona č. 458/92 Sb. (úplné znění Zák. ČNR č. 130/74 Sb. o 
státní správě ve vodním hospodářství ve znění pozdějších předpisů). 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, a to vzhledem k naléhavosti obecného 
zájmu. 

Schváleno zasedáním Obecního zastupitelstva v Plumlově dne 31.8. 1993. 

Zástupce starosty : Hana Majoršinová  

Starosta: Adolf Sušeň  
  
  
 


