O B E C K R A J N É,

916 16 Krajné

Výzva
Na základe bodu č. 4, písm. d) zápisnice zo zasadnutia povodňovej komisie
obce Krajné, ktoré sa konalo dňa 21. febrára 2006 dávame Vám na vedomie, že v súlade
so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v zmysle:
-

§ 47 ods. 1) Meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta, poškodzovať brehy,
ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť
plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne
ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku, je
zakázané.

-

§ 47 ods. 3) Vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických
zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné
náklady
a) dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý
odtok vôd,
b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom,
c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.

-

§ 50 ods. 1) Vlastník pobrežného pozemku je povinný
a) umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia,
b) dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd
vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo
sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a s ním súvisiacich vodných
stavieb.

-

§ 50 ods. 4) Ak ide o pobrežný pozemok pri drobnom vodnom toku, je jeho vlastník
povinný udržiavať breh v takom stave, aby sa netvorili prekážky, ktoré bránia
nehatenému odtoku vody, sťažujú alebo znemožňujú prístup k vodnému toku alebo
podporujú usadzovanie plavenín alebo ukladanie splavenín.

-

§ 77 ods. 1) Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa
dopustí ten, kto
g) mení smer koryta, poškodzuje brehy, ukladá predmety do vodného toku, ktoré
môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, alebo
ukladá predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku (§ 47
ods. 1)
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