
Provozní pokyny
pro pohyb kolem zátopy

VD Slezská Harta

Povodí Odry, státní podnik,
Varenská 49, 701 26 Ostrava 1

Vodohospodářský dispečink
tel.: 596 612 222, 596 638 427 (nepřetržitá služba)

Zakazuje se
     Vjezd a setrvávání všech motorových vozidel a obytných přívěsů, kromě vozidel Povodí Odry, VaK Bruntál,      
     orgánů státní správy, Státní plavební správy, složek integrovaného záchranného systému, celní správy, 
     Armády ČR, zdravotní a veterinární služby, rybářské stráže, vlastníky pozemků, uživatele míst určených 
     ke spouštění plavidel, provozovatele povolených dětských letních tábořišť.

     Umisťování staveb včetně mobilních obytných zařízení.

     Provádění stavebních činností, terénních úprav, zemních prací, vrtných prací a jiných obdobných prací.

     Pastva hospodářských zvířat.

     Táboření, stanování a bivakování mimo místa vyhrazená správcem nádrže. Nevztahuje se na jednoduché 
     rybářské přístřešky (deštníky, stany bez podsady) do průměru 2,5 m pouze po dobu výkonu rybářského 
     práva a pro oprávněnou osobu.  

     Rozdělávání ohně.

     Ukládání odpadů.

     Poškozování břehových travních a stromových porostů a zasakovacích pásů.

     Používání, přepravování, shromažďování a skladování závadných látek.

     Pohyb vznášedel, přistávání motorových letadel na hladině vodní nádrže a přelety níže než 150 m nad hladinou.

     Plavba plavidel se spalovacím motorem.

     Plavba všech plavidel v ochranném prostoru 500 m od přehradního tělesa. 

     Provádění oprav plavidel ohrožujících čistotu povrchových vod.

Omezuje se
     Lov ryb v době od 00:00 do 04:00 hod.

Na vlastní nebezpečí se povoluje
     Vstup pěším návštěvníkům do prostoru nádrže k hladině.

     Koupání, krátkodobá rekreace na březích nádrže a další obecné nakládání s povrchovými 
     vodami (§ 6 vodního zákona).

     Plavba plavidel bez spalovacího motoru.

     Sportovní rybolov.

     Chůze, běh, cyklistika, in-line, krátkodobá rekreace (např. slunění, odpočinek, sportovní vyžití apod.).

     Pohyb psů v souladu s obecně závaznou vyhláškou.

     Organizované činnosti jsou možné pouze s předchozím písemným souhlasem Povodí Odry, státní podnik.
     
     Komerční aktivity jsou zpoplatněny dle Ceníku a možné pouze s předchozím písemným souhlasem 
     Povodí Odry, státní podnik.
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