Palivový kombinát Ústí, s. p.
Hrbovická 2
40339 Chlumec

Palivový kombinát Ústí, s. p. jako právnická osoba s právem hospodařit k pozemkům ve
vlastnictví České republiky tvořícím území jezera Milada a osoba odpovědná, dle rozhodnutí
č. j. 1834/ZPZ/05/A-001 ze dne 6. 11. 2006, za provoz vodohospodářské soustavy jezera Milada
vydává tento

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
ÚZEMÍ JEZERA MILADA
V RÁMCI ZKUŠEBNÍHO PROVOZU VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY

Článek 1
Předmět úpravy
1. Území jezera Milada tvoří vodohospodářská soustava jezera Milada a přilehlé pozemky ve
vlastnictví České republiky, k nimž právo hospodařit vykonává Palivový kombinát Ústí, s.
p. Území je graficky vymezeno v příloze č. 1 tohoto návštěvního řádu a v terénu
informačními tabulemi osazenými na všech přístupových místech.
2. Návštěvní řád území jezera Milada (dále jen Návštěvní řád) stanovuje podmínky pro
turistické, sportovní a rekreační aktivity osob na území jezera Milada (dále také „JM“)
a vztahuje se na všechny osoby, které se na území jezera Milada zdržují nebo vykonávají
činnost, není-li dále stanoveno jinak.
3. Návštěvní řád zejména:
a) stanovuje rozsah aktivit, které jsou povoleny a které jsou naopak zakázány,
b) vyhrazuje místa pro povolené činnosti či aktivity návštěvním řádem upravené, včetně
míst pro vjezd a odstavení motorových vozidel,
c) stanoví podmínky, za kterých je možno konat činnosti a aktivity upravené v článcích
3 až 8 na místech návštěvním řádem vyhrazených.
4. Správcem území je Palivový kombinát Ústí, s. p.
Článek 2
Obecná ustanovení
1. Přístup osob do území jezera Milada je dle § 63 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění celoroční a volný.
2. Vjezd motorovým vozidlům do území jezera Milada je omezen dopravními značkami B11
„Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Vjezd jen na povolenku
PKÚ, s. p.“
3. Mimo účelové komunikace (tj. zpevněné silnice, lesní cesty nebo značené cyklostezky) je
ZAKÁZÁNO jezdit na kole.
4. Plavba po jezeře Milada na plavidlech se spalovacími motory nebo na vodních skútrech je
ZAKÁZÁNA.
5. JM je vodní plocha s KOUPÁNÍM NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Skákání do vody je
ZAKÁZÁNO, hrozí nebezpečí vážného zranění o kamenné vlnolamy umístěné pod vodou.
V případě, že dojde ke snížení kvality vody pod stanovené hygienické normy, bude
veřejnost o tomto vhodným způsobem informována správcem území.
6. Táboření a stanování mimo k tomu určená místa a rozdělávání ohňů v lese a do vzdálenosti
50 m od okraje lesa je ZAKÁZÁNO.
7. Provozování potápění a dalších vodních sportů je jen NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
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8. Bruslení je dovoleno pouze na dostatečně zamrzlém ledu vyhrazené vodní plochy pro
bruslení v oblasti pláží. Správce území bude o síle ledu na vyhrazené vodní ploše pro
bruslení veřejnost vhodným způsobem informovat.
9. Rybolov ve vodní nádrži, vč. rybolovu pod vodní hladinou, je ZAKÁZÁN.
10. Povinností všech návštěvníků je udržovat čistotu na všech zařízeních, březích a plochách
v lokalitě JM a dbát ostatních pokynů správce území.
11. Je zakázáno zasahovat nebo poškozovat technická zařízení vodních děl a jejich součásti.
12. Kontrolu dodržování návštěvního řádu provádí správce území. Kontrolu veřejného pořádku
provádí Městská policie a Policie ČR.
Článek 3
Pěší pohyb osob, osob na lyžích a osob se psy
Pěší pohyb osob a osob na lyžích na celém území JM je neomezený. Návštěvníci se psy a jinými
domácími zvířaty musí mít svá zvířata pod trvalou kontrolou, pohybem domácích zvířat
nesmějí být rušeni volně žijící živočichové 1). Do oblasti hlavní pláže, vymezené příslušnými
informačními tabulemi, platí ZÁKAZ VSTUPU PSŮ a ZÁKAZ KOUPÁNÍ PSŮ.
Článek 4
Provozování vodních sportů, potápění a provozování plavidel
1. Vodní plochu JM lze užívat k plavbě bezmotorových plavidel a jen tak, aby při tom
nedocházelo k ohrožení zájmů rekreace, jakosti vody a vodních ekosystémů a bezpečnosti
osob a vodního díla. Nesmí být ohrožena zdravotní nezávadnost vody, narušeno vodní
prostředí, zhoršeny odtokové poměry, poškozovány břehy a zařízení pro chov ryb a nesmí
být porušována práva a právem chráněné zájmy jiných.
2. Kotvení plavidel je povoleno jen na místech k tomu vyhrazených. Mimo tato místa je
kotvení plavidel ZAKÁZÁNO.
3. Je zakázáno se koupat a potápět v místech, kde tím může být ztížena plavba, např. poblíž
provozování plavidel.
4. Je zakázáno na plavidla vnášet, používat a odkládat skleněné předměty a další věci, které
by mohly znečistit vodní nádrž.
Článek 5
Vjezd a setrvání vozidel
1. Vjezd motorových vozidel do území JM je omezen dopravními značkami B11 „Zákaz
vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Vjezd jen na povolenku PKÚ,
s. p.“
2. Setrváním vozidla se pro účely návštěvního řádu rozumí odstavení vozidel na odstavných
plochách na hranicích území JM, která byla k tomuto účelu vyhrazena správcem území, a
to:
a) odstavná plocha u bývalé vrátnice 5. Květen,
b) odstavná plocha u vrátnice Zalužany,
c) odstavná plocha u příjezdu od obce Roudníky,
d) odstavná plocha u příjezdu od města Trmice.
3. Povolenky ke vjezdu do území JM vydává k oprávněné žádosti a v souladu s tímto
návštěvním řádem správce území. Povolenka ke vjezdu slouží k prokázání oprávněného
vjezdu do území JM.
________________________
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) § 50 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění - Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného
vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat
či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla.

2

4. Správce území může na povolence vyznačit další podmínky vjezdu (stanovená trasa, délka
pobytu apod.).
5. Povolenka se umísťuje na viditelné místo za předním sklem vozidla. Je nepřenosná na jiný
subjekt nebo vozidlo a je platná pouze za respektování podmínek v ní uvedených.
Článek 6
Pohyb osob na koních
1. Pohyb osob na koních na celém území JM je neomezený. Výjimkou je příbřežní účelová
komunikace a lesy, kde je pohyb osob na koních dovolen pouze na lesních cestách
a značených stezkách. Vjíždění na koních do porostů je ZAKÁZÁNO2).
2. Plavení koní v JM je ZAKÁZÁNO.
Článek 7
Táboření, stanování a rozdělávání ohňů
1. Táboření a rozdělávání ohňů je možné jen na místech k tomu vyhrazených.
2. V lese a také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je zakázáno rozdělávat a udržovat otevřený
oheň a táboření3).
3. Táboření nesmí způsobit vlastníku nebo nájemci dotčených pozemků škodu. Každý se musí
chovat tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví
jiného. Porušení povinnosti dané zákonem má za následek náhradu škody tomu, komu byla
škoda způsobena.
4. V celém prostoru platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ skládky a ukládání jakéhokoliv odpadu
(rostlinného, stavebního, atd.) a znečišťování odpadky.
Článek 8
Rybolov a lov zvěře
Rybolov na JM a lov zvěře na území JM je ZAKÁZÁN. Výjimkou pro lov zvěře jsou oprávnění
členové Mysliveckého sdružení Chabařovice.
Článek 9
Závěrečné ustanovení
Návštěvníci a uživatelé území jezera Milada jsou povinni dbát příkazů, pokynů a výzev
zmocněnců správce areálu, myslivecké a rybářské stráže, stráže ochrany lesa a orgánů státní
péče o lesy, pracovníků vodohospodářských orgánů a orgánů Městské policie a Policie ČR.
Přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění se postihují podle
tohoto zákona, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů
anebo o trestný čin.
Článek 10
Účinnost
Tento Návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2016.
____________________________
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) § 20 odst. 1 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, v platném znění.
) § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, v platném znění.
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