
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VODNÍ NÁDRŽE LETOVICE 

 

Úvodní ustanovení 

1. Účelem návštěvního řádu je zajištění ochrany přírodních hodnot vodní nádrže Letovice a 

přilehlých ploch. 

2. Návštěvní řád se vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby, které vstupují a vjíždějí do 

prostředí vodní nádrže za účelem rekreační, turistické, případně jiné aktivity.  

 

 

Čl. 1 

Zákaz a omezení některých činností 

Na veřejných prostranstvích v území vymezeném v Příloze tohoto návštěvního řádu se 

zakazuje:  

a)    provádět veškeré činnosti vedoucí ke znečišťování půdy, vody nebo ovzduší, zejména v 

souvislosti s likvidací odpadních vod, prováděním údržby motorových vozidel a plavidel 

b) zneškodňovat odpady mimo vyhrazená místa
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c)  zatěžovat přírodní prostředí a návštěvníky nadměrným hlukem
2
 

d)  poškozovat lesní půdu, vegetaci, zvířenu a majetek 

e)  parkovat motorová vozidla mimo vyhrazená a označená místa 

f)  vjíždět motorovými a přípojnými vozidly mimo stávající pozemní komunikace 

g)   tábořit, stanovat a rozdělávat ohně 

h)   umisťovat jakákoliv dočasná přístřeší, či jiné mobilní objekty typu maringotek, karavanů 

apod. 

i)  provádět jakoukoliv stavební činnost v rozporu s příslušnými právními předpisy a územně 

plánovací dokumentací jednotlivých dotčených obcí 

 

 

Čl. 2 

Rekreace a vodní sporty 
                                                           
1  odpadové nádoby jsou umístěny v prostoru „U kamene“, na hlavní pláži u mostu, v zátoce   

   obce Lazinov, u zařízení Svitavice, na parkovišti pod obcí Vranová, příp. pod obcí Křetín, a to   

   v období od června do září 
3  provoz skútrů, člunů a jiných plavidel se zážehovými a vznětovými motory s výjimkou  

   služebních plavidel Povodí Moravy s.p.,HZS, Policie ČR a záchranné služby ČR není povolen    
 



1. Každý provozuje rekreační a sportovní činnost na vlastní nebezpečí. Ke sportu a  rekreaci 

jsou na březích využívána především tato místa: 

a) na pravém břehu hlavní pláž pod obcí Vranová s parkovištěm 

b) na levém břehu pláž rekreačního zařízení Svitavice 

 

2. Po skončení pobytu, je každý povinen uvést místo, popřípadě používaný prostor do 

původního stavu. 

3. Majitelé psů jsou povinni zabezpečit jejich pohyb tak, aby nedošlo k ohrožení ostatních osob.  

Je zakázáno venčení psů na místech uvedených v odstavci 1. tohoto článku. 

4. Provozovatelé hromadných vodních sportů, kteří provádějí vodní sporty za účelem výcviku mládeže, 

vrcholového sportu a další činnosti, musí ke svému umístění a provozu na vodní ploše nádrže Letovice  

získat souhlas od správce vodního díla (Povodí Moravy s.p.). 

5. Plavba a provoz malých plavidel se řídí předpisy pro vnitrostátní plavbu. 

6. Místa pro hromadné kotvení pramic a veslic jsou vyznačena v Příloze tohoto návštěvního 

řádu. 

Čl. 3 

Ochrana čistoty vody a vodohospodářských zařízení 

1. Každý je povinen chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti 

vod, zhoršení odtokových poměrů, poškození břehů, vodních děl a zařízení a porušování práv a 

právem chráněných zájmů jiných. 

 

2. Členové rybářského spolku jsou povinni dbát na včasné odklizení uhynulých ryb či jejich 

zbytků a zakopávat je v dostatečné hloubce a vzdálenosti od vodní nádrže. 

 

Čl. 4 

Příroda a les 

1. Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní 

plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat a nenarušovat lesní 

prostředí. 

 

2. V lesích je zakázáno zejména rušit klid a ticho, provádět terénní úpravy, narušovat půdní 

kryt, poškozovat stromy a keře, mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na 

lyžích nebo na saních, kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit, znečišťovat les 

odpady a odpadky, jezdit a stát s motorovými vozidly, 



Čl. 5 

Rybářství 

Výkon práva rybářství je upraven zvláštními právními předpisy
3
. 

 

Čl. 6 

Sankce 

Porušování podmínek ochrany přírody, které vyplývají z právních předpisů a obecně závazných 

vyhlášek obcí, bude postihováno jako přestupek podle zvláštních právních předpisů.
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Čl. 7 

Ustanovení společná a závěrečná 

1. Návštěvní řád byl schválen na usnesením  Zastupitelstva města Letovice ze dne…….,                

usnesením Zastupitelstva obce Křetín ze dne ......, Zastupitelstva obce Vranová ze dne ...... a 

Zastupitelstva obce Lazinov ze dne 22. 5. 2014. 

2. Návštěvní řád je vyvěšen na webových stránkách Města Letovice, Obcí Lazinov, Vranová a 

Křetín a dále na informačních tabulích umístěných na vybraných místech u vodní nádrže 

Letovice. 

3. Ustanovení tohoto návštěvního řádu se nevztahuje na stavebně ohraničené a zaplocené 

rekreační areály a pozemky
5
 , které nemají charakter veřejného prostranství. 

 

Čl. 8 

Účinnost 

Návštěvní řád nabývá účinnosti dne 16. 6. 2014. 

 

                                                           
3
 č. 99/ 2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských 

rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, 
4
 zejména zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění 

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) 

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

OZV č. 1/2014 Města Letovice, o zajištění ochrany životního prostředí v okolí vodní nádrže Letovice 

OZV č. 1/2014 Obce Vranová, o zajištění ochrany životního prostředí v okolí vodní nádrže Letovice 

OZV č. 1/2014 Obce Křetín, o zajištění ochrany životního prostředí v okolí vodní nádrže Letovice 

OZV č. 1/2014 Obce Lazinov, o zajištění ochrany životního prostředí v okolí vodní nádrže Letovice 

 
5
  Areál Jacht-clubu, sportovně rekreační areál Orea, rekreační areál Svitavice atd. 


