OBECNÍ VYHLÁŠKA č. 2/2001
o omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu při jejím nedostatku
Zastupitelstvo obce Heršpice schválilo na veřejném zasedání dne ………….. tuto obecně závaznou
vyhlášku.
Čl. 1
Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby, které odebírají vodu z veřejného
vodovodu, který je majetkem obce.
Čl. 2
Obec zajistí kontrolu provozu vodovodu tak, aby případný nedostatek vody ve zdroji byl včas
avizován a zásobování občanů vodou přešlo do režimu náhradního zásobování.
Čl. 3
Obec smluvně zajistí odborného provozovatele, který bude garantovat provoz vodovodu podle
zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
Čl. 4
V případě nedostatku vody ve zdroji bude provedeno opatření, které vyplývá z možnosti obce
zabezpečit odborné služby a výpomoci. Pokud problém s nedostatkem vody přesáhne možnosti
obce, může nastat krizová situace, která bude řešena podle § 21 výše uvedeného zákona a
navazujících předpisů.
Čl. 5
V případě problému v bodě 1, budou občané na tuto skutečnost upozorněni místním rozhlasem nebo
ve vývěsce Obecního úřadu. Budou vyzváni k úsporným opatřením při spotřebě pitné vody
z veřejného vodovodu.
Čl. 6
Nedostatek pitné vody ve zdroji bude řešen navážením vody do vodojemu a snížením dodávky pitné
vody do obecních rozvodů.
Čl. 7
Situace v zásobování vodou bude monitorována a vyhodnocována. V případě, že nebude možné
zásobovat jednotlivé odběratele bude zajištěno náhradní zásobování.
Čl. 8
Náhradní zásobování při přerušení dodávky pitné vody je povinna obec zajistit podle zákona č. 274,
§ 9 odst. 1 – 10. Pokud nejde o živelnou pohromu, je obec povinna včas nahlásit přerušení dodávky
pitné vody.

-1-

Čl. 9
Přerušení dodávky pitné vody může být mimo jiné :
- při pořuše na vodovodním zařízení
- při provádění oprav
- při provádění udržovacích plánovaných pracích
Provozovatel stanoví podmínky pro případné přerušení nebo omezení dodávky vody a seznámí
s nimi spotřebitele.
Čl. 10
Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno přistavením potřebného počtu cisteren s pitnou
vodou nebo při částečném omezení dodávky osazením výtokových stojanů v místě, kde je vodovod
v provozu.
Čl. 11
Porušení čl. 4 této vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud se neprokáže jiný správní delikt
nebo trestný čin.
Čl. 12
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.9.2001

…………………….
Josef Antoš
starosta obce
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