Statutární město Jablonec nad Nisou vydává

PRAVIDLA VYUŽÍVÁNÍ VODNÍ PLOCHY VODNÍHO DÍLA
MŠENO, PŘILEHLÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A
ZÁSADY BEZPEČNOSTI
I.
Úvodní ustanovení
1. Statutární město (dále jen město) vydává tato „Pravidla využívání vodní plochy VD Mšeno
a přilehlých veřejných prostranství“ (dále jen Pravidla), s cílem stanovit zásady obecné i
specifické pasivní bezpečnosti návštěvníků, vymezit postavení a úkoly orgánů města,
Povodí Labe s.p., Vodní záchranné služby (VZS) ČČK a dalších institucí při jejich plnění.
Pravidla jsou zpracována na základě výsledků jednání, smluvních ujednání a dohod
s vlastníkem vodní plochy, pozemků a zařízení a s VZS ČČK.
2. Pravidla a opatření v nich stanovená se vztahují na vodní plochu mezi hlavní hrází a
hrází II, na přilehlé pozemky - veřejná prostranství na pravém a levém břehu této nádrže.
Jsou to pláž „U prutu“, pláž „U kiosku“, veřejná prostranství na Tajvanu, levý břeh od
Tajvanu k hrázi II. Veřejným prostranstvím jsou pozemky ve vlastnictví města, Povodí
Labe s.p., Pozemkového fond ČR. Přehled pozemků s katastrální mapou, s uvedením
jejich vlastníků, jejich druhu a využití je uveden v příloze č. 1 těchto Pravidel.
3. Pravidla jsou zpracována s využitím ustanovení zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů, zák.č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů,
zák.č. 254/2001 Sb. vodní zákon a dalších předpisů, citovaných v jednotlivých statích
těchto Pravidel.

II.
Bezpečnost a veřejný pořádek.
1. Obecné zásady chování a jednání.
a) Každý návštěvník nebo uživatel vodní plochy a veřejného prostranství je povinen:
- Udržovat čistotu a pořádek, dodržovat zásady hygieny;
- Neznečisťovat půdu a povrchové vody ;
- Dodržovat pravidla občanského soužití, zejména nerušit ostatní návštěvníky
nadměrným hlukem (občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 258/2000
Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů);
- Při případném znečistění pozemků exkrementy domácích zvířat tyto ihned uklidit;
- Po skončení pobytu nebo činnosti místo uklidit a uvést do původního stavu.
b) Je zakázáno :
- Poškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení a objekty veřejně prospěšné (značení,
informační tabule, tabule se zákazy, sociální zařízení, bóje apod.);
- Odhazovat nebo ukládat odpadky mimo místa a zařízení k tomu určená;
- Volné pobíhání a koupání psů a jiných zvířat, znečisťování pozemků exkrementy;
- Vjezd a parkování motorových vozidel mimo místa k tomu vyhrazená a označená;
- Mytí a provádění údržby vozidel, motocyklů a jízdních kol v celém prostoru;
- Pálení ohňů a táboráků bez souhlasu majitele pozemku a oznámení jeho sousedům.
2. Postavení a úkoly Vodní záchranné služby ČČK – místní skupiny Jablonec nad Nisou
(dále jen VZS ČČK).
a) VZS ČČK ve smyslu ustanovení Stanov…. provádí preventivní záchrannou činnost a
poskytuje 1.pomoc na vodní ploše VD Mšeno a v její blízkosti;
b) Na základě smluvního ujednání se statutárním městem Jablonec nad Nisou zajišťuje
bezpečnost návštěvníků, dozor na vodě a v jejím bezprostředním okolí u VD Mšeno,
především na vodní ploše mezi hlavní hrází a hrází II;
c) Doporučuje městu a správci vodního díla opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků;
d) Upozorňuje městskou policii a Policii ČR na osoby porušující zásady bezpečného pobytu
na veřejných prostranstvích a bezpečného využívání vodní plochy;
e) Základna VZS ČČK je v pronajatém objektu TS Pojizeří na Tajvanu; dozor vykonává
z předsunutého stanoviště u Slunečních lázní.
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3. Městská policie Jablonec nad Nisou.
a) Dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití na veřejných prostranstvích
přilehlých k VD Mšeno;
b) Upozorňuje fyzické, podnikající fyzické i právnické osoby na porušování obecně
závazných právních předpisů a pravidel ;
c) Úkoly pod písm. a), b) plní i na základě upozornění VZS ČČK.
4. Zajištění pasivní bezpečnosti návštěvníků VN Mšeno.
K zajištění informovanosti a pasivní bezpečnosti návštěvníků jsou na veřejném
prostranství, tj. plážích a v jejich blízkosti, umístěny :
a) Informační tabule se základními pokyny návštěvníkům, s uvedením pravidel chování,
bezpečnostních opatření, spojením na záchranné složky, pokyny k poskytnutí 1.pomoci
apod.;
b) Bedny se základními prostředky k záchraně tonoucího;
c) Bóje u hlavní hráze vymezující zakázanou zónu;
d) Pontony (koupací plata) na vodní hladině k odpočinku koupajících;
e) Výstražné tabule se zákazem skákání do vody.
5. Ochrana přírody a životního prostředí.
a) Každý je povinen řídit se ustanoveními předpisů o ochraně přírody, ovzduší a vodního
hospodářství (zák.č. 17/1992 Sb. o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů,
zák.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, zák.č.
86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zák.č. 254/2001 Sb. vodní zákon);
b) Je nepřípustné znečisťování půdy, povrchových vod a ovzduší;
c) Bez povolení oddělení správy veřejné zeleně Magistrátu města Jablonec nad Nisou není
dovoleno provádět zásahy do veřejné zeleně;
d) Je zakázáno vypalovat porosty včetně trávy;
e) Zakazují se jakékoliv terénní úpravy bez povolení stavebního úřadu Magistrátu města
Jablonec n.N.
6. Ochrana vodního díla a jeho zařízení.
a) Je zakázáno poškozovat zařízení vodního díla Mšeno (zák.č. 254/2001 Sb.), stavby hrází
a zařízení spojené s nimi nebo s nimi související (štoly, propusti, apod.), značení cest,
vymezení zákazů;
b) Je zakázáno poškozovat bóje umístěné na vodní hladině vymezující zakázaný prostor,
plavidla správce vodního díla a jiná zařízení sloužící vodnímu hospodářství;
c) Je zakázáno ukládat do vodní nádrže odpady, škodlivé látky, předměty a ukládat je i na
místa, ze kterých mohou být splaveny.
d) Každý je povinen respektovat zákazy vstupu a pohybu v označených prostorech a
územích.
7. Zřizování, umisťování a provozování objektů na veřejných prostranstvích.
a) Zřízení zařízení dočasného charakteru (sezónní prodejní stánky) povoluje vlastník
pozemku; na pozemcích ve vlastnictví města po předchozím projednání s oddělením
technické podpory Magistrátu města Jablonec n.N. , na ostatních pozemcích po oznámení
stavebnímu úřadu Magistrátu města Jablonec n.N.
b) Vlastníci a provozovatelé zařízení, včetně sezónních prodejců, jsou povinni:
- Udržovat objekty a okolní prostranství ve stavu odpovídajícím požadavkům hygieny,
požární ochrany, ochrany životního prostředí i estetickým (občanský zákoník);
- Zajistit řádné nakládání s odpady vzniklými při jejich činnosti nebo provozu zařízení; na
vyžádání oddělení životního prostředí a PP Magistrátu města Jablonec n.N. doložit
způsob jejich likvidace;
- Zajistit pravidelnou údržbu pozemků užívaných k provozu zařízení a jeho okolí.
8. Kontrola jakosti vody.
a) Do povrchových vod a vody ve vodní nádrže VD Mšeno je zakázáno vypouštět a ukládat
látky, které mohou zhoršit jejich jakost nebo snížit jejich zdravotní nezávadnost (zák.č.
254/2001 Sb., vyhl.č. 159/2003 Sb.);
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b) Kontrolu jakosti vody pro koupání většího počtu osob provádí Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje - územní pracoviště Jablonec n.N. v koupacích oblastech - pláž
„U kiosku“ a pláž „U prutu“ (vyhl.č. 159/2003 Sb.; vyhl.č. 135/2004 Sb.);
c) KHS LK – územní pracoviště Jablonec n.N. vydává při zhoršení jakosti povrchových vod
v těchto koupacích oblastech zákaz využívání povrchových vod mezi hlavní hrází a hrází
II ke koupání. Informace o vydaném zákazu bude zveřejněna v denním tisku, na
webových stránkách města a na informačních tabulích v okolí vodní nádrže.
9. Provoz a úklid veřejného prostranství a zařízení na něm umístěných.
Za provoz sociálních zařízení a zařízení k ukládání odpadků, za jejich úklid i úklid
veřejných prostranství odpovídají na základě smlouvy s městem TSJ s.r.o. Jablonec n.N.

III.
Využívání vodní plochy a veřejného prostranství.
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Koupání a potápění.
Vodní nádrž VD Mšeno je otevřenou vodní plochou určenou i k individuální rekreaci.
Využívání vodní plochy ke koupání je pouze na vlastní nebezpečí;
Dozor na vodě mezi hlavní hrází a zemní hrází II provádí VZS ČČK;
Koupání je zakázáno v prostoru vymezeném výstražnými bójemi u hlavní hráze;
Koupající se osoby, včetně osob na nafukovacích matracích a plavidlech, se musí chovat
tak, aby neohrožovaly bezpečnost ostatních uživatelů vodní plochy i bezpečnost vlastní;
f) Je zakázáno :
- Křížit plavební dráhu plavidel v jejich bezprostřední blízkosti, přibližovat se k nim,
přidržovat se jich a vylézat na ně;
- Zavěšovat se na plavební znaky a bóje a tyto přemisťovat nebo poškozovat;
- Vystupovat na plavební zařízení, jejich části, přístavní můstky a skákat z nich do vody;
- Skákat do vody z tělesa hlavní hráze;
- Vstupovat do vody a koupat se pod vlivem alkoholu a omamných látek.
g) Sportovní potápění je povoleno potápěčům s platnou potápěčskou kvalifikací a při
dodržení bezpečnostních směrnic Svazu potápěčů ČR.
2. Plavidla a vodní sporty.
a) Při provozu plavidel na vodní ploše dodržovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti
(vyhl. č. 344/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů);
b) Na vodní nádrži Mšeno je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory (neplatí pro
plavidla VZS ČČK označená znakem a nápisem „VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA“);
c) Plavidla s plochou plachet větší jak 10 m2 a plavidla o celkové hmotnosti vyšší jak 1000
kg musí mít platné lodní osvědčení a musí být označena evidenčním číslem na obou
bocích přídě; malá plavidla (pramičky, sportovní lodě, oplachtěná prkna) musí být na
viditelném místě označena jménem a adresou provozovatele.
d) Pro spouštění všech druhů plavidel na vodní plochu jsou určeny :
- Vymezený prostor loděnice TJ Delfín
- Vymezený prostor SK Břízky
- Pro spouštění na vodní hladinu a přistávání oplachtěných prken je vyhrazen označený
prostor a území o šířce 50 m severně od loděnice TJ Delfín (u hlavní hráze)
- Prostor půjčovny lodí a vodních šlapadel (na pravém břehu 200 m od hlavní hráze).
e) Při plavbě oplachtěných a jiných plavidel je nutné dodržovat vzdálenost minimálně 30 m
od břehu, neohrožovat bezpečnost koupajících a pohybovat se na ploše vymezené pro
daný typ plavidla; provoz plavidel na vodní ploše zastavit za bouře nebo silného větru;
f) Je zakázáno vjíždět se všemi druhy plavidel na plochu vyznačenou výstražnými bójemi u
hlavní hráze;
g) Pořádání sportovních závodů, včetně motorových lodních modelů, a dalších akcí na
vodní ploše je možné jen se souhlasem správce vodního díla Povodím Labe, s.p., závod
Jablonec n.N. a s vědomím Vodní záchranné služby ČČK.
3. Sportovní a společenské akce.
Pořádat sportovní a společenské akce na veřejných prostranstvích je možné :
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a) Se souhlasem vlastníka pozemku; je-li to pozemek ve vlastnictví města, se souhlasem
oddělení technické podpory Magistrátu města Jablonec n.N. , technika požární ochrany.
b) Po splnění oznamovací povinnosti oddělení správy veřejné zeleně MMJN a VZS ČČK.
c) Při dodržení všech obecně platných předpisů o pořadatelství, zajištění vodohospodářských, bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů.
d) Po ukončení akce zajistit na vlastní náklady úklid prostoru a ploch dotčených provozem,
odvoz a likvidaci odpadů a uvedení místa (prostoru) do původního stavu.
e) Za bezpečnost pořádaných akcí ručí pořadatel.
4. Stanování a táboření.
a) Stanování a táboření je na veřejných prostranstvích zakázáno;
b) V mimořádných případech, při pořádání sportovních a společenských akcí, povoluje
stanování ve vyhrazeném prostoru oddělení životního prostředí a PP Magistrátu města
Jablonec n.N.; pořadatel je povinen zajistit v prostoru stanování základní hygienické
podmínky, řádné ukládání a likvidaci veškerého odpadu vzniklého při stanování;
c) Po ukončení pobytu musí uživatel prostor uklidit a uvést do původního stavu.

IV.
Všeobecná a závěrečná ustanovení
1. Právo a povinnost navrhnout opatření k využívání vodní plochy VD Mšeno a veřejných
prostranství s ní souvisejících, zajistit a kontrolovat jejich plnění mají pověření
pracovníci:
a) Organizačních složek Magistrátu města Jablonec n.N. v „Pravidlech …..“ uvedených.
b) Povodí Labe s.p. Hradec Králové, závod Jablonec nad Nisou.
c) Vodní záchranné služby ČČK – místní skupina Jablonec n.N..
d) Českomoravského rybářského svazu.
e) Krajské hygienické stanice LK – územní pracoviště Jablonec n.N..
f) Městské policie Jablonec n.N.
2. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 3. května 2012
Přílohy :
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
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3
4
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– přehled vlastníků pozemků,
- mapa vodní plochy s přilehlými pozemky s čísly parcel,
- druh a využití pozemků,
- schéma rozmístění „prvků pasivní bezpečnosti“.
- přehled spojení na záchranné složky,
- vzory a obsah dokumentů na informační tabule.

Ing. Petr Beitl
primátor města
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