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múže doilt ke kysÍkovéňu defic]tu' k vá2néňu ohÍoŽéní ýodnich a na vodu vázaných
ékošvstémú á k ohfužěni Žáiišlění íunke Wdniho loku

vzh|edem k v'rcsti hydÍo|ogid(é si|Uá@ . d|ouholdajiciho vÍaného skhá. vbdop.rámi
úřad pod|e úslan@ni $ í í5a odsl 1 vodí|ho ákona v sou|adu s ustanmnim s l73 odí,
1 správnlto ládu. v *|adú s Ňlaňoven|m 5 1o9 vo{íiho zákďa (pErcmmj vodoprán.ho
Úladu pň íimiádnýth silUacích)' vyd.l opólleni ob€.né povahy jako .pMi úko... ani' by
návň opalren. obMé pďahy pEj€dna| portupem pod|e lsian@ni 5 172 spnivniho řádu a
slaň@|Účinnosl opalňení ob€cné pováhy k okám'iku iého *ň.jnění' Wreí{im na olednl
dese Wdopnániho úřadu a na úlednich d.skách obéÚic} úiádÚ obcí jelicM splávních
obvodŮ sé opáťéni obeďé povahy |ýká

Vpř|padě' že odpadnou dúvody loholo ňiňoládíého opaliení' bude neprod|ené wdáno
nové z rušováci opalřed i ob€cné poýahy

PoUč.nI

Tolo opáťěnlobéďé povahy nábývá účinnGlidnem vwéŠeni na úiední dew Méslského
Útadu Š|ápánÉ' Píoti opáťeni obecné pÓv.hy ne|ze podal oplaýný pÍoslfudek pod|e
oslanoÉnis 173 odí (2)spÍávniho řádU'

V€douc| odbofu ž votního pÍoslledl

obdrži {3 žádo9ri o vyvč..nl n. ú|.díl d..c.l:
Měíský úřad s|ápánie. Ma$rykovo ňámésll 1oor/' 664 51 s|apanie
Měíský úiad Modňe. nárÉíí srcbodv 9l' 66442 Modňe
Měslský úiad ujed U ama' Komemkeho 107' 66453 Úi.zl' Ú Bňa
uřad něsns P@oň@' Na Měsleč*! 14' 6&07 Pdoňcé
ob@|úřad BabÉ nad svitavou. Bábc. n.d svnfuU 197. 66401 Bi|ovice nád svil'Wu
obÚi úlád BilÓvie nad svi|a@' Íěsnot|idtdo náměsli 1000. 66401 Bi|ovie n.d

obeÚi Úňad BláŽNie' Náďážni 2.2' 6ý08 B|.ioÉe
obeÚ|úřad Březina. Březina 2,|' 679 05 Kňiny
obéÚ|ú|adHá]áný Haánv 2' 66,|'{3 z.|.š'có ^'^''.'-..--5". '. Fdepsal |'q R6'savBeÍá1ék
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]e 57.66404 Mokrá
obecn iúiad J i i i kovce .zaŠkoou230.  J i i i kov i@ 6645]  s |apance
obecn iúiadKance Kanjceč.p .76 .6640]  B i |ovcenadsv lavou

. obecniúřad Kobynice Na Budinku24o kobyni.é'66451 Š|apánce
obédnlúlad Kova|oviÓé KoVá|ÓV ce 1o.66406 VĎ dné ŠÚm cé
obérnlúlad MokÍá.HÓÍákÓV Mok.á207 66404MokÍá
obecniúiad lvloÍavany. Vntřni 13 66443 MoÍavany
obecniúiad Nebovdy. Nebovidy 73 66443 Mo€Vany

- obecniúÍad ochoz u &na oc
. obecniúiadomce.ŤelČcká51 oňie' 66441 TlÓUbskÓ

obécniúi3d ořechov. zahÍadni,].6&44 oiechov u Brna
obecniúiad oslopov ce U kap e 260/5.66449 oglopovi@

. obecniúiad Podo|i. Podoiu BÍna 1.6&03pÓdÓ|iÚ BÍná
- obécniúřád PonéloviÓé PÓnétovce 63 56451 s|apanice
- obécniúiád PopÚVky' NáÝes25 PopÚvky 6644] TÍoubsko

obecniúřad Prace Ponětovská 125 66453 PE@
- ob € cn iúř .d  PÍŠl i@'  l ]avn i1 .664 '46  Prš lceu BÍná

ka ]]' 664 46 RadosliÓé
obecniúřad RebešÓVi € Žámecká ]2' Rebešovice 6646] RajhÍad
ob€cniúřad Řicmanice Komenského63 Řicman ce. 66401 Bi ovice nad svilavou

- obécniúřád si|ÚVky. PlachálĎky39 s|ÚVky 66446 PÍšli.e Ú BÍna
ob€cniúřad sivce. ó p 19 6&07 svce

. ob€cni úřad soko|nce Komenského435 66452 soko|nce

. obéDniúřad slie|ie' nám svÓbÓdy 1 66447slie cé
obecn i  Ú ř .dTencé RUŽÓvá243 66459Tence

. obecni úř.d Troubsko. zámecká 3'6644] TÍoubsko

. obecn] Ú/.d Tv.lÓžná' TVáÍoŽná 40 66405TvaÍožná
obecni úřad Vé|at ce. Ve|alce 35.66405 TvaroŽná

. obecni úřad Vinčné sum]ce. č p.23 66,1o6 \,n]čné sum ce

. obecniúřadVEnov VÍanovu BÍna24 66432 VránÓV Ú BÍná
obecniÚlad zeešicé 24 dÚbna16 66443 ze|ešice

. PovodiMÓÍa!ry s' p. DřéVaiská 11 6020oBrno
'  LeŠyceskéÍepubkys  p ' . spÍáVa lokú-ob|as lpovod ioy je ' Jezu i l ská]3  60200BÍno

KÍájŠký úiad .r hÓňÓÍá6kéhÓ kE]e' odbÓÍ ž Voln]ho pÍosliedi 2eÍÓ1inÓVo náměsli3 60l

. ceská i.sp€kce Žvohiho pÍosliedi' ob|aslni inspeklorál BÍno Lebeuelova 14 61400

Toto op.třéni obécňé povahy musi být vsou|adu s uslanov€nim s 25 odst' 2
splávniho řádu v}ryéšeno po.€|ou dobu jeho ú'éinnoslido odvo|ánina mislě klomu
obvyk|ém ' úředni deska Méstského úřadu s|ápanice a na vědomi na úřědnich
deskách přis|ušných obecnich úiadú a současné zveřejněno zpúsobem umožňujicim

Vš€chny obÓe se timtožádajio iníomÓVáni občanú a plávniÓkých osb o tomto opaťenii
da|šim zpúsob€m v miŠlé ob!ryk ém (napi, mislniÍozh|as' zpravoda])'

opalleniobecne povahy sdalem ryvěgenia dalefr sejmulia s podpEem opÉvněné osoby
budézáš|áná MěstskéňuúladÚ ŠaDance Ód bÓÍU živÓln ih Ó oÍÓslléd .
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