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Klajský Úiad rihďeský kEj timto opáti€niň obecné pováhy č, !2015 v,ydaným pód sp, zn, ozzl
ó7453')014/ó"15 á óícrelýT ve"?llol ,}llá.ol oole F1,ooán.r oDelle poýélyJ pďollje podle
ust noveni § 56 od3l l a odsL 2 pi5m. b) á .) uákona v zájmu pre€n(e závarnyó Škodía
rybolovu, vodá.h (v.dních dil(h), l€.i.h á ostatni.h typ.ch maj.tku á v ájnu v€řéiné bezpéčn6d
výjinkuz.zi*l.dní.h podM,netchr.nydc § 50 od 1, / 7"úlc Z/lci é cm Fi,o b6bra €vr;p9*ého
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í.bo doprávovát Bmrcéné l.dinc€ Ó jéjió ésti.
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znemožňuje plynulý odtok vody pii póVodn'nebo omdújéhospodáiské Vyúžtiokolnich pozemků
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hrázi či ničeni sidél be? před.hoziho óziámsni. za bezplostředni híDzbu sa pío účelytohoto opati€ni
považuje taková, jejiž následky by:jevně nastály dřive než za 15 dnů,

v€dený pode b.du 3,1. (piilohy Č, 2) a 3,2, (přílohy Č, 3) zaŠe (pň opakovaném přóVádéni
Vjednom k lóidářnim rc.e souhnně)l káŽdý kdo postupóVal pode tohoto opatřéni obecna povahy
kcjskému úřad! jlhóče§ký k.al, odboru živóinihó prc9tředi, zemédělstÝi nejp.Zděj dó31, 12. kaknjáinih;
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dfuhú slal četňěišim, K bku 2011 bV V řámci čé§kércDublikÝ odhádóVán vúskvt ď; 3;aó j;;ira bob;
evrcBkého, v rc@ 2015 to bvló j ž 5 000 ied nco a v sóUásnédobě ze tak óiédookládat vúskvt Vi.€ nEž § Dno
i+n.! !o!!ag@9!ké]9+!!]c !qad!!!h blášeni dochá,i k
"dlovu
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orcán ďhBnV.říiodv k óbdloúženi D]atno§tiudě ené yiiimkv ia dašidobú 10 ei ído 1, 1,203ol
Dá]e E óřédméiem změnv tétt Přilóhv č, 2 _ pfuh ed zá,naňů o odlovenúch/odóň;úth;;;;; k
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mvdw.ká DExe ie ořiiom uvádění Váhv aěie Ve Wá€ném stavu, z tóhob dóhdí r; ,h"d.é
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Ťóto opatřeni ob{né povahy nabýYá účinnostiV sóU adu 5 ustánoven]m 9 r73 od5t,
dnéň podn ýWěšenitétoVéřejnév}háškya pozbýVá p]atnost dnem1 1,2030
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