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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 
104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako místně 
příslušný vodoprávní úřad, ve veřejném zájmu 

s účinností od 25.07.2013  do  odvolání

podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona 

zakazuje

odběr povrchových vod z celých povodí vodních toků:

 Ploučnice
 Dobranovský potok
 Svitávka
 Panenský potok
 Šporka
 Robečský potok
 Bobří potok
 Bohatický potok
 Radečský potok
 Libchavský potok
 Litický potok
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 Brnišťský potok
 Valdecký potok
 Valteřický potok

Zákaz je vydán na základě doporučení správce povodí s odůvodněním, že vzhledem 
k přetrvávajícím klimatickým podmínkám, vlivem nichž došlo ke kritickému snížení průtoků 
na tocích. Tím může dojít ke kyslíkovému deficitu a závažnému ohrožení vodních a na vodu 
vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodních toků.

Zákaz odběru povrchových vod platí do odvolání. Pokud by vodní podmínky umožňovaly 
odvolání zákazu, bude tak neprodleně učiněno.

Rozdělovník:
Město Česká Lípa
Město Zákupy
Město Mimoň
Město Stráž pod Ralskem
Město Doksy
Město Žandov
Obecní úřad Velenice
Obecní úřad Brniště
Obecní úřad Pertoltice pod Ralskem
Obecní úřad Velký Valtinov
Obecní úřad Hamr na Jezeře
Obecní úřad Noviny pod Ralskem
Obecní úřad Bohatice
Obecní úřad Stružnice
Obecní úřad Volfartice
Obecní úřad Horní Libchava
Obecní úřad Horní Police
Obecní úřad Zahrádky
Obecní úřad Jestřebí
Obecní úřad Provodín
Obecní úřad Kravaře
Obecní úřad Stvolínky
Obecní úřad Blíževedly
Obecní úřad Holany

Ing. Alexandra Píšková
referent vodního hospodářství otisk razítka
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu trvání zákazu v místě 
obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 
trvání zákazu.

Datum vyvěšení:……………….. Datum sejmutí:…………………

………………………………. ………………………………….

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení potvrzující sejmutí

Na vědomí:
Povodí Ohře, s.p. Chomutov
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