
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  

 
ZO ČZS ZBRASLAV – KAMÍNKA 

(ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM )  

 

ZO ČSZ disponuje vlastním závlahovým systémem užitkové vody, pro 

jehož využívání stanovuje následující pravidla:                                                                                                                                        
  
Zdroj vody:  Vodárna „Pod Belvederem“. 

 

Závlahový systém: Gravitační rozvod z nádrží v horní části zahrádkářské kolonie napájený 

                                    z vodárny „Pod Belvederem“. 

 

Zahájení provozu: V závislosti na klimatických podmínkách, nejdříve však o víkendu 

                                    předcházejícím 1. dubnu, nebo po upřesnění v závislosti na provozních 

                                    podmínkách. 

 

Ukončení provozu: V závislosti na klimatických podmínkách, nejpozději do víkendu  

   následujícím po 31. říjnu, nebo na základě upřesnění Výborem. 

 

Regulace dodávky: Pouze v případě nedostatku užitkové vody: 

   pondělí, čtvrtek a sobota od 18.00 hod. nebo dle vyhlášky Výboru. 

 

Informace:  Ve vývěsních skříních bude oznámeno: 

• přerušení dodávky vody (porucha systému, havárie apod.), 

• vyhláška o dočasné změně pravidel tohoto Provozního řádu, 

• kontakt na vodohospodáře ZO, nebo jinou pověřenou osobu. 

                                                                                                                                                                

 

Režim vodního hospodaření: 

 

a) pro zalévání zahrádek slouží užitková voda, jejíž regulaci dodávek si Výbor v případě 

sucha, havárie, nebo plánovaných oprav předmětného interního vodovodního řadu, 

vymiňuje; používání pitné vody ze sociálního zařízení ZO k zálivce se zakazuje, 

b) dle našich pravidel není v naší zahrádkářské osadě dovoleno zalévání zahrádek 

„podmokem“ a používání užitkové vody k jiným účelům než k zalévání zahrádek, 

dešťovou vodu lze používat pouze na závlahu, mytí nádobí a ke splachování WC (čl. 

III, odst. 3.7 Osadního řádu), 

c) za bazény podléhající povolení Výboru se považují veškeré nadzemní dočasné nádrže, 

se snadno odstranitelnou plastovou, nebo jinou přenosnou konstrukcí, do 10 m³, 

sloužící k rekreaci, jejichž objem překračuje 200 litrů, dále jen bazény, 

d) od objemu bazénu nad 1,5 m³ je vyžadována filtrace vody, 



 
e) maximální plocha bazénu na přidělené parcele se povoluje do 16 m², povolení, na 

základě písemné žádosti, uděluje Výbor,   

f) pokud uživatel zahrádky je rozhodnut, ještě před zahájením sezóny, na své parcele 

využít k rekreaci bazén, je povinen do konce měsíce dubna příslušného kalendářního 

roku předložit Výboru písemnou žádost o provozování bazénu, opatřenou jménem a 

příjmením, s číslem zahrádkářské parcely. V žádosti se zahrádkář zaváže předmětný 

bazén napustit vodou, kterou si nechá pro tento účel dovézt z jiného zdroje vody, než 

kterým disponuje zahrádkářská kolonie, 

g) rozhodne-li se uživatel napustit bazén až v průběhu sezóny, je povinen, bez zbytečného 

odkladu o tom, ve stejném rozsahu, jak je uvedeno pod písmenem f), informovat výbor 

základní organizace,  

h) oprávněným uživatelem zahrádky je osoba mající k provozované zahrádce legitimní 

vztah, 

i) o žádosti Výbor rozhodne na svém nejbližším zasedání. Pokud nebude moci z důvodu 

vyšší moci rozhodnout bezodkladně, vyrozumí o tom žadatele. Žadatele vyrozumí 

Výbor písemně o povolení požadovaný bazén provozovat nebo o zamítnutí žádosti. 

Nevyjádří-li se Výbor do 30 dnů od doručení žádosti, považuje se žádost za kladně 

vyřízenou. Žadatel však musí i tak při provozu bazénu respektovat ostatní, zde 

stanovená pravidla. Pro zamítnutí žádosti musí Výbor uvést kvalifikovaný důvod. 

Dovoz vody může zahrádkář realizovat až po udělení souhlasu Výborem, 

j) v sezóně, kdy Výbor nezasedá, je oprávněn výjimečně o žádosti rozhodnout ve stejném 

rozsahu jako Výbor, předseda základní organizace, 

k) bazény, pro které zahrádkář předmětný souhlas od Výboru nezíská, nebo o něj 

nepožádá, nesmí být napuštěny, 

l) Výbor a jeho kontrolní orgán je oprávněn za účelem kontroly dodržování výše 

uvedených režimových opatření, vstupovat na pozemek uživatele a požadovat po 

uživateli k nahlédnutí doklad o původu vody v bazénu v souladu s písmenem c), 

kontrolu způsobu zalévání a šetrnosti při využívání zálivkové vody, 

m) bazény používající chemickou recyklaci vody není možné volně vypouštět na pozemky 

zahrádkářské osady bez atestu o neškodnosti vody. Bez tohoto atestu lze vodu 

v bazénu, kde byly použity chemické látky (dezinfekce), vypustit až po zahrádkářské 

sezóně. Bude-li nutná výměna v průběhu sezóny, je nutné kontaminovanou vodu 

nechat odčerpat a vyvézt mimo zahrádkářskou osadu jiným, vhodným a bezpečným 

způsobem, 

n) žádosti o provozování bazénu lze předkládat Výboru ZO, buď písemnou formou, nebo 

elektronickou cestou e-mailem. E-mailová adresa je uvedena na webových stránkách 

ZO. Výbor pro veřejnou kontrolu zveřejní na vývěsce čísla parcel, kterým žádostem 

vyhověl. Zamítnutí sdělí žadatelům stejnou cestou, jakou o napuštění bazénu požádali, 

s uvedením důvodu nevyhovění, 



 
o) v závislosti na klimatických podmínkách je Výbor oprávněn tento Provozní řád 

dočasně změnit vyhláškou, 

p) v případě vybudování zvláštní přípojky pitné vody bude poté členům s bazény 

účtována zvláštní záloha 200 Kč za každý 1 m3 objemu jejich bazénu. V případě 

nedostatku užitkové vody bude z této zálohy zakoupena pitná voda až do maximální 

výše této zálohy. 

Sankce: 

O sankcích, mimo zasedání ČS, rozhoduje výbor. Výbor je oprávněn vyčíslit škodu, která 

vznikne v souvislosti s porušením Režimu vodního hospodaření základní organizaci. 

a) za používání sdílené pitné vody k zálivce – podle rozsahu napomenutí, náhrada 

škody až vyloučení ze ZO při opakované zálivce v zejména v době vyhlášení regulace 

dodávek výborem, nebo správními orgány,  

b) při zalévání podmokem – napomenutí až náhrada škody. Za podmok je chápáno 

úmyslné neuzavření přítoku užitkové vody na zahrádku k zálivce po dobu více než 

jedné hodiny, 

c) za překročení parametrů podle písmene c) a e) Režimu vodního hospodářství (dále 

jen RVH) – odstranění stavby na účet zřizovatele + úhrada škody vzniklé organizaci, 

pokud zřizovatel stavby tuto sám bezodkladně neodstraní, 

d) pokud bazén o objemu nad 1,5 m³ nebude vybaven filtrací vody – napomenutí, při 

nezjednání nápravy zřizovatelem v přiměřené době, stanovené Výborem i odstranění 

stavby, 

e) při napuštění bazénu před vydáním rozhodnutí Výboru podle písmena i), g) a k) 

RVH, poslední věty – napomenutí až odstranění stavby s náhradou škody ZO, 

f) při zjištění porušení ustanovení pod písmenem l) RVH – napomenutí, uvedení 

v předcházející stav, nebo úhrada škody, 

g) při porušení pravidel uvedených pod písmenem m) RVH – náhrada škody ZO a 

dalším osobám, kterým byla způsobena škoda. 

 

 

Schváleno Členskou schůzí ZO ČSZ dne: 24. 7. 2020 

 

                      

                                                    

                                                                       ………………………………………………. 

                                                                                            Jan MOLIČ 

                                                                                       předseda ZO ČSZ 

 


