
 

Dobrý den, 

                Z pověření ZO Lipí odpovídám na Vaší připomínku k vyhlášce 2/2015. Domníváme se, že 

vydání vyhlášky nebylo vůbec unáhlené, jak uvádíte, ale po zralé úvaze, a to proto, že řada 

domácností nemá vodu vůbec, takže nemůže se ani umýt a uvařit si čaj natož potajmu zalévat své 

bohatství. Stejnou cestou jde většina obcí, která má obecní vodovody. 

-         Stav je způsoben jednak nižším stavem vody ve vodojemu, ale hlavně nízkým tlakem, když se 

v určitou dobu otevřou v řadě domů kohoutky a zalévá se hadicí, napouštějí se bazény apod. 

-         Zákazem kropení se především myslí kropení, které způsobuje snížení tlaku v řadu, tj. kropení 

hadicí. Pokud si své výpěstky a květiny budou občané, kteří nemají vlastní zdroj vody, zalévat 

konví v omezeném rozsahu ze zásoby napuštěné v nočních hodinách, nejedná se o porušení vyhlášky 

a takto bude při kontrolách posuzováno 

-         OZ při svém schvalování vyhlášky si muselo stanovit priority a tou je voda pro běžnou potřebu 

domácností. Na znění vyhlášky tedy nebude nic měněno a platí v publikovaném rozsahu včetně 

sankcí. 

Váš návrh znění „Zákazu“ nemůžeme přijmout, protože Vámi navrhované „výrazné omezení 

kropení…“ je těžko měřitelné a je individuální. Předpokládám, že Vaše stanovisko o unáhleném 

vydání vyhlášky o zákazu kropení podporují všichni občané obce, které zastupujete, tj. i ti, kteří mají 

výpadky v dodávce vody. 

                Co se týče odpovědi na otevřený dopis, který jste u starosty urgovali, beru prodlení  na sebe, 

i když jsem měla od Vás slíbené opětovné zaslání. Ale to není podstatné, protože se už celá řada věcí 

změnila od zaslání otevřeného dopisu, myslím si, že by bylo nejprospěšnější, že bych se ještě 

s některým členem ZO zúčastnila na Vaší schůzi a z jednání bychom udělali společný zápis. Jakákoliv 

odpověď v současné době na dopis z února nebo března, by byla pouze formální záležitost. 

S pozdravem 

Pavla Bláhová 

 


