Zápis o 18. zasedání Stálého výboru Bavorsko 2016

příloha 4

Směrnice
pro vyrozumění o mimořádných znečištěních hraničních vod
mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v bavorském úseku státních
hranic

1.

Účel vyrozumění
Účelem vyrozumění o mimořádných znečištěních hraničních vod je umožnit druhé straně
opatření ke snížení nebo zabránění škod. K tomu je nutné co nejrychlejší vyrozumění.
Mimořádným znečištěním se rozumí náhlé a nepředvídané zhoršení jakosti vody
z hlediska biologického, fyzikálně - chemického nebo hygienického, které může být
způsobeno i jen dočasným znečištěním hraniční vody nebo jinou nepříznivou změnou
jejích vlastností.

2.

Způsob vyrozumění

2.1 Zprávy o mimořádném znečištění hraničních vod (dále jen ”zprávy”) si předávají obě
strany (telefaxem nebo telefonem) podle přílohy č. 1, přičemž neznalost některého zde
uvedeného údaje nezakládá důvod pro nepodání zprávy. Jakmile to bude možné zašlou se
chybějící údaje dodatečně.
Přijetí zprávy potvrdí příjemce telefaxem.
2.2 Německá strana předává zprávu podle místa znečištění :
- v úseku státních hranic :

od hraničního znaku 1/1 v hraničním úseku I
k hraničnímu znaku 15/8 v hraničním úseku IV
na
Povodí Ohře, s.p. Chomutov
vodohospodářský dispečink
Fax, Tel. : 00420-474624200
Tel: 00420-474636306
e-mail: vhd@poh.cz

- v úseku státních hranic :

od hraničního znaku 15/8 v hraničním úseku IV
k hraničnímu znaku 17 v hraničním úseku XII
na
Povodí Vltavy, s.p. Praha
centrální vodohospodářský dispečink
Fax: 00420-257326310
Tel: 00420-257329425
00420-724 067719
e-mail: dispecink@pvl.cz
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- v celém úseku státních hranic:
Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje
Fax: 00420-950330101
Tel: 00420-950330110
e-mail: kopis@hzspk.cz
2.3 Česká strana předává zprávu na :

Gemeinsames Zentrum der deutschtschechischen Polizei- und Zoll-Zusammenarbeit
Weinbergstraβe 47
92421 Schwandorf

Fax-Nr. 0049-331/97997-4013
Tel.-Nr.: 0049-9431/8811-555
e-mail:gz.schwandorf@polizei.bund.de
2.4 V naléhavých případech může kromě toho dojít k přímému vzájemnému informování
policejních stanic.

3.

Vyšetření příčin znečištění
Vyšetření příčin mimořádného znečištění provádějí místně příslušné orgány a odborníci
na svém území a o výsledcích informují druhou stranu cestou podle čl. 2.
Pokud je to účelné a možné odeberou se vzorky vody k provedení rozborů společně.
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