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Aktualizovaný přehled v současné době platných výjimek ze zákazu vjezdu a vstupu do 

ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže Souš – stav k 1.8.2022 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství aktualizoval seznam 

v současné době platných výjimek ze zákazu vjezdu a vstupu do ochranného pásma I. stupně 

vodárenské nádrže Souš podle § 30 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k 1. srpnu 2022.  

 

Do 31. ledna 2021 příslušelo stanovování těchto výjimek vodoprávnímu úřadu Městského 

úřadu Tanvald; s účinností od 1. února 2021 jde o kompetenci Krajského úřadu Libereckého 

kraje. Jedná se o následující výjimky: 

1. Opatření obecné povahy č. j. MěÚT/00302/2015/SÚaŽP ze dne 6.1.2015 (výjimka 

ze zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže Souš a do 

ochranného pásma I. stupně Nad jezem na Bílé Desné pro zaměstnance lesní správy 

Jablonec nad Nisou a pověřené pracovníky společností, se kterými má žadatel na území 

lesní správy Jablonec nad Nisou uzavřenou smlouvu o provádění lesnických a jiných 

činností a dále pro zástupce uživatele honitby s platnou povolenkou k lovu, pro žadatele 

Lesy ČR, s. p. Hradec Králové – platnost výjimky do 31.12.2022). 

 

2. Opatření obecné povahy č. j. MěÚT/00309/2015/SÚaŽP ze dne 6.1.2015 (výjimka 

ze zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže Souš a do 

ochranného pásma I. stupně Nad jezem na Bílé Desné pro turisty, cykloturisty a lyžaře 

pohybující se po lesních komunikacích, které jsou značeny jako turistické a 

cykloturistické značené trasy a trasy Jizerské magistrály, pro žadatele Lesy ČR, s. p. 

Hradec Králové – platnost výjimky do 31.12.2022). 

 

3. Opatření obecné povahy č. j. MěÚT/14378/2017/SÚaŽP ze dne 23.8.2017 (celoroční 

výjimka ze zákazu vstupu a vjezdu do celého ochranného pásma I. stupně pro všechny 

subjekty zajišťující na základě smluvního vztahu s Povodím Labe s. p. činnosti nezbytné 

pro provoz a údržbu vodního díla, výjimka ze zákazu vjezdu pro vozidla nad 3,5 t pro 

průjezd po silnici II/290 pro zaměstnance a vozidla údržby žadatele Povodí Labe, s. p. 

Hradec Králové a další výjimka pro zimní období – platnost výjimky do 31.12.2027). 

 

4. Opatření obecné povahy č. j. MěÚT/19503/2017/SÚaŽP ze dne 13.11.2017 
(celoroční výjimka ze zákazu pro veškerá vozidla Města Desná a vozidla subjektů, která 

na základě smluvního vztahu s Městem Desná zajišťují běžnou obsluhu a údržbu 

pozemků v k.ú. Desná III a celoroční výjimka ze zákazu vjezdu pro motorová vozidla 
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nad 3,5 t zajišťující odvoz komunálního odpadu a likvidaci odpadních vod, resp. odvoz 

kalu z ČOV pro objekty č.p. 858, 335, 791, č. ev. 406, 407,434 a 1236, pro žadatele 

Město Desná – platnost výjimky do 31.12.2022). 

 

5. Opatření obecné povahy č. j. MěÚT/14084/2019/SÚaŽP sp. zn. 12928/2019 

ze dne 15.8.2019 (celoroční výjimka ze zákazu vstupu do celého ochranného pásma I. 

stupně pro pracovníky AOPK ČR, pro dodavatele AOPK ČR zadávaných managementů 

a monitoringů a pro členy stráže přírody, výjimka ze zákazu vjezdu pro motorová 

vozidla do ochranného pásma I. stupně pro pracovníky AOPK ČR, pro dodavatele 

AOPK ČR zadávaných managementů a monitoringů a pro členy stráže přírody, a to na 

lesní cestu Jezdecká, lesní cestu přes Zelený kotlík a na vyústění lesních cest a lesní 

skládky při silnici II/290 (Soušská silnice) pro žadatele Agentura ochrany přírody a 

krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko – platnost výjimky do 31.7.2024). 

 

6. Opatření obecné povahy č. j. MěÚT/28726/2020/SÚaŽP ze dne 21.12.2020 
(celoroční výjimka ze zákazu pro motorová vozidla nad 3,5 t zajišťující zásobování, 

odvoz komunálního odpadu, odvoz kalu z ČOV a pro zájezdové autobusy hostů hotelu 

Montanie (čp. 791 Desná III), a to v úseku silnice vymezeném křížením hranice OP I. 

stupně a úrovní hlavního vjezdu hotelu Montanie, pro žadatele spol. Antonie Hotels, 

s.r.o. Praha  – platnost výjimky do 31.12.2025). 

 

7. Opatření obecné povahy č. j. MěÚT/28366/2020/SÚaŽP ze dne 17.12.2020 
(výjimka ze zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže 

Souš za účelem údržby Jizerské lyžařské magistrály po silnici II/290 a lesní cestě 

Darrská, a to pro vjezd techniky na úpravu lyžařských stop, vjezd pro rozmístění 

a odstranění zimního značení a vstup pro zaměstnance navrhovatele a smluvní 

pracovníky, se kterými má navrhovatel uzavřenou smlouvu o provádění údržby 

lyžařských tras, pro žadatele spol. Jizerská, o.p.s. Bedřichov – platnost výjimky 

do 31.12.2022). 

 

8. Opatření obecné povahy č.j. KULK 221/2022 ze dne 4. ledna 2022 (výjimka ze 

zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže Souš 

k průjezdu terénní čtyřkolky /TGB Blade 1000i LT RZ 1AL518/ po silnici II/290 

v zimním období uzavření silnice, žadatel Antonie Hotels s.r.o.), platnost výjimky 

do 31. prosince 2023). 

 

9. Opatření obecné povahy č.j. KULK 10193/2022 ze dne 7. února 2022 (výjimka ze 

zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže Souš 

ke vstupu osob a vjezdu cyklistů a vozidel po silnici II/290, následovně: 

I. Celoroční výjimka pro vozidla KSSLK, p.o. a vozidla jí pověřených subjektů 

k zajištění běžné obsluhy a údržby komunikace. 

II. Celoroční výjimka pro cyklisty a chodce (vč. osob na lyžích, kolečkových 

bruslích, táhnoucí či tlačící kočárek či sáňky a dalších). 

III. Výjimka v období mimo zimní uzavírky silnice II/290 pro motorová vozidla 

o nejvyšší povolené hmotnosti do 3,5 tuny. 

IV. Výjimka v období zimní uzavírky silnice II/290 pro motorová vozidla hmotnosti 

do 3,5 t v úseku od křížení hranice OP I. stupně (vjezd do OP I. stupně pod hrází) 

na úroveň instalovaného odlučovače lehkých kapalin č. 4; 

pro žadatele Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, platnost 

výjimky do 31. prosince 2025). 
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K 31. prosinci 2022 skončí platnost výjimek pod body 1, 2, 4 a 7, tedy pro žadatele Lesy 

ČR, s.p., město Desná a Jizerská o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jitka Šádková 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Přílohy: 

OOP č. j. MěÚT/00302/2015/SÚaŽP  sp. zn. 16868/2014 ze dne 6.1.2015 

OOP č. j. MěÚT/00309/2015/SÚaŽP  sp. zn. 16857/2014 ze dne 6.1.2015 

OOP č. j. MěÚT/17179/2017/SÚaŽP sp. zn. 16106/2017 ze dne 10.10. 2017 

OOP č. j. MěÚT/14378/2017/SÚaŽP  sp. zn. 11538/2017 ze dne 23.8.2017 

OOP č. j. MěÚT/14084/2019/SÚaŽP  sp. zn. 12928/2019 ze dne 15.8.2019 

OOP č. j. MěÚT/28726/2020/SÚaŽP  sp. zn. 19717/2020 ze dne 21.12.2020 

OOP č. j. MěÚT/28366/2020/SÚaŽP  sp. zn. 24248/2020 ze dne 17.12.2020 

OOP č.j. KULK 221/2022 sp. zn. 1596/2021 ze dne 4.1.2022 

OOP č.j. KULK 10193/2022 sp. zn. 1649/2021 ze dne 7.2.2022 
 

Rozdělovník: 

Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko: 

Město Desná 

Město Harrachov 

Obec Plavy  

Město Smržovka  

Město Tanvald 

Město Velké Hamry 

Obec Zlatá Olešnice 

Obec Jiřetín pod Bukovou 

Obec Albrechtice v Jizerských horách 

Obec Josefův Důl 

Městys Zásada  

Dále obdrží: 

Město Frýdlant 

Obec Bílý Potok  

Město Hejnice 

Město Raspenava 

Obec Dětřichov 

Obec Kořenov 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje  

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Krajská správa silnic LK, Liberec 

Povodí Labe, s. p. Hradec Králové 

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Teplice 

Severočeská vodárenská společnost, a. s. Teplice 

Lesy ČR, s. p. Hradec Králové 

Antonie Hotels, s. r. o. Praha 

Policie ČR, KŘ Liberec 
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