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Požadavky  Obecního  úřadu  a  Obce  Břehy  v souvislosti  s vypuštěním  rybníku
Buňkov  uprostřed  letní  sezóny  a  dlouhodobého  sucha  2019  po  již  druhém
zavirovám' HIV rybí kapří násady 2018 a 2019

Akutní požadavkv Obecního úřadu Břehv a Obce Břehv 1 srpen 2019

1.        Dodržovat a dodržet přesně temín pro ukončení dezinfekčního vápněm' rybníku
stanovený SVS nejpozději do 15.09.2019.

2.        Po  uplynutí  6  týdnů  po'vápnění,  čili  nejpozději  do  31.10.2019  nejenom
zahájit, ale již provádět napouštění rekreačního rybn]ku Buňkov    ®rotože
to trvá několik týdnů).
Dlouhodobým vypuštěním rybníku Buňkov uprostřed léta je ohrožena veškerá
zeleň  včetně  dřevin  vkempu.  Borový  les  vkempu  rostl  min.  701et  a  my
nechceme dopustit j eho ztrátu uschnutím. Současné vypuštěm' rybníku Buňkov
uprostřed suchéholéta        má  fatální  a  prokázaný  vliv  na  pokles  hladin  ve
studnách  občanů  v celé  obci,  coŽ je  velmi  vážný  problém  uprostřed  léta  a
dlouhodobého sucha.

3. -  -Před~ opětoiřným-,za±jřbměním --p]=evésL _důsledm]LJabQ±a±grp_í _ kop|r.oJg
zdravotního stavu ryb na výsk)ft KHV dle metodiky SVS, a to i v dalších

Leí:;:á:běynsaes:ř,ptafgáoL=:#tťrTyTE|aevbníkBuňkovinfon=apcřzoča#ze
dne 30.7.2019 totiž               došlo pravděpodobně k zavlečení nákazy          přímo
latentně     infikovanou  násadou     nasazenou  MO  ČRS  Přelouč  do  několika
rybníků včetně Buňkova. Tento postup podle              nás              nebyl              v
souladu s rozhodnutím KVS č.j. SVS/2018/117005-E ( předchozi'            nákaza)®
Pokud však  byl v souladu s tímto         rozhodnutím, je nutné         iniciovat
legislativní změny neboť takové rozhodnutí bylo sice zákonné, ale očividně
neúčimé.

Trvalé požadavkv Obecnmo úřadu Břehv a Obce Břehv -srpen 2019 a dále

1.          Dodržovat veškerá  ustanovení legislativy týkající  se nejen chovu ryb,  ale i
zacházení   s vodou a přírodou.

2.       Dodržovat  Vodohospodářskou  kolaudaci  rekreačního  rybniku  Buňkov  a
jednotlivé  body  kolaudačního  Rozhodnutí  Okresního  národního  výboru
v Pardubicích (dále Rozhodnutí), odboru vodního hospodářství a zemědělství
č.j. Vod/5100/404/1973, a to zejména:
"   Rekreační  zájmy  na  rybníku  budou  respektovány  jako  prvořadé.   Ztoho

dů^;odu s přihlédmtím k hygieniclým požadavkům rekreace, nutno udržovat od
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května  do  září  včetně  hladinu  rybníka  na  normálním  vzdutí  210,75  m.n.m.
/systém Jadran/."   a:hd.

3.       Dodržovat  Rozhodnutl'  Okresního  národního  výboru,  odboru  vodního  a
lesnmo  hospodářství a  zemědělství č.j.  Vod/1030/404/70  ze  dne  2.  března
1970 o povolení zvláštního užívám' vody podle vodního zákona.

4.      gabcehcov:ieíhťobarý?rt:kkeomr:k:ťc#:Vsta=ij ís #oýdaaříc:,LračvŘSvriýriozáÉ!#ounč:

proto   do   budoucna   doporučujeme  bližší   spolupráci   ve   věcech  konzultací
důležitých  rozhodnutí  týkajících   se  rekreačního  rybníku  Buňkov   a  raději

;mbenzí±níh:;]řáejndE#óh]fí:Foíu:npercohgantózúF:špt:.n;a::y::kya,ok::émty:;
uveřejněny na intemetových stránkách ČRS MO Přelouč 29.07.2019 -viz.

http://www.rýbariprelouc.cz/index.php?mact=News,cntnto1.detail.0&cntntolar
ticleid=236&cntntolreturnid=58

Takovéto zprávy směřující sice do řad členské základny ČRS MO Přelouč se
prvoplánově mohou j evit pro fimkcionáře rybářského spolku j ako výhodné,--Vy-volávají však obavy u občanů obce Břehy, jejichž zájmy hájíme v souladu se

zákonem o obcích č.128/2000 Sb. ajsou v rozporu se zájmy Obce Břehy a
Autokempu Buňkov a v rozporu s ustanoveními Rozhodnutí o
vodohospodářské kolaudaci rekreačního rybníku Buňkov vydaného Okresním
národním výborem, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství č.j .
Vod/5100/404/1973 ze dne 24. září 1973 , ve kterémjejasně a naprosto
srozumitelně stanovena j ak má býti zacházeno s rekreačním rybníkem Buňkov,
a to zejména hned v bodě  1., kde je uvedeno, že je 77e{r7m e4c77zYoi/cz/ od b;é?'f77cz c7o
září včetně hladinu rybníka na normálním vzdutí 210,7 5 m.n.m. /systém
Jadran/.
czfd.... dle dalších bodů tohoto Rozhodnutí.

5.        Řádným a přiměřeným (nikoliv maximalistickým) hospodařením na rybníku
Buňkov nedopustit do budoucna, aby se případy z let 2018 a 2019 jakkoliv
opakovaly, protože právě takováto selhání kazí dobré vztahy ČRS MO Přelouč
s Obcí Břehy a Autokempem Buňkov, ale nejen to, především ohrožují
veškerou faunu a flóru v rybníku Buňkov a v jeho okolí®

Za Obec Břehy dne 8. srpna 2019

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
Starosta obce

Ing. Petr Morávek
Místostarosta obce


