DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY

M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC
č.: 5466/2017/DVP/PB3.1

PLAVEBNÉ OPATRENIE
UVC č. 13/2017/UVC
ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel
na UVC VN Duchonka
V zmysle § 39 písm. o) bod 1. zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
Dopravný úrad ukladá toto plavebné opatrenie, ktorým určuje podmienky prevádzky plavidiel
a požičovní plavidiel na uzavretej vodnej ceste VN Duchonka (viď obr. 1))
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Čl. 1
Plavebná dráha, jej určovanie a značenie
1.

Plavebnú dráhu na uzavretej vodnej ceste VN Duchonka tvorí vymedzená časť vodnej
cesty využiteľná pre plavbu pri daných vodostavoch.
Čl. 2
Prístavisko plavidiel

1.

Prístavisko plavidiel sa nachádza na ľavej strane VN Duchonka v blízkosti hrádze viď
mapka. Východný breh sa určuje za pravú stranu VN a západný breh sa určuje za ľavú
stranu VN.

2.

Vyznačenie priestoru na vodnej hladine a osadenie signálnych znakov zabezpečuje
prevádzkovateľ prístaviska v súlade s Európskymi pravidlami pre plavbu na
vnútrozemských vodných cestách (ďalej len „CEVNI“) po schválení Dopravným úradom.

3.

V priestore prístaviska je zakázané:
a) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať signálne znaky a zariadenia na spúšťanie,
vyťahovanie a vyväzovanie plavidiel,
b) vstupovať na plavidlá neoprávneným osobám,
c) vytvárať akékoľvek prekážky, umiestňovať lanká a rybárske vlasce.
Čl. 3
Plavba malých plavidiel

1.

Plavba malých plavidiel je povolená celoročne s výnimkou zamrznutia vodnej hladiny.
V čase zamrznutia vodnej hladiny musia byť všetky malé plavidlá vytiahnuté na breh,
premiestnené na miesto vhodné na prezimovanie, alebo zabezpečené tak, aby sa zabránilo
vzniku škôd na plavidlách a súčastiach vodnej cesty.

2.

Nočná plavba malých plavidiel je povolená len vo výtlačnom režime. Malé plavidlá
musia niesť v noci a za zníženej viditeľnosti nočnú optickú signalizáciu v zmysle
CEVNI.
Čl. 4
Vodné lyžovanie
Vodné lyžovanie je na vodnej nádrži zakázané.
Čl. 5
Plavba plavidiel so spaľovacím motorom
Plavba plavidiel so spaľovacím motorom je na vodnej nádrži zakázaná.
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Čl. 6
Jachting a windsurfing
1.

Jachting a windsurfing sa môže vykonávať na celej vodnej ploche mimo priestorov
vyznačených zákazovými signálnymi znakmi.

2.

Windsurfing môže byt' vedený len osobou staršou ako 15 rokov, ktorá je k tomu telesne a
duševne spôsobilá a je oboznámená s technikou vedenia a plavebnými predpismi. Osoby
do 15 rokov môžu jazdiť na windsurfingu iba v rámci organizovanej plavby v oddieloch
jachtingu pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora.

3.

Pri prevádzke windsurfingu sa zakazuje brať na plavidlo ďalšie osoby a ohrozovať
kúpajúcich sa.

Čl. 7
Kúpanie
1.
2.

Priestory pre kúpanie môžu byť označené na vodnej hladine bójami s príslušným
piktogramom v súlade s CEVNI a po schválení Dopravným úradom.
Do priestorov pre kúpanie nesmú vplávať žiadne plavidlá okrem plavidiel záchrannej
služby, Dopravného úradu, Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru,
Ozbrojených síl SR, Colnej správy, Inšpekcie životného prostredia, Rybárskej stráže
a správcu vodného toku. Ostatné plavidlá do tohto priestoru môžu vplávať len v prípade
núdze.

Čl. 8
Zákaz plavby
1.

Plavba je na VN Duchonka zakázaná:
a) pri úrovni hladiny vody nad kótou 270,3 m n. m. B. p. v. (maximálna prevádzková
hladina) a pod kótou 269,3 m n. m. B. p. v. (minimálna prevádzková hladina),
b) v miestach určených správcom vodného toku vzhľadom na potreby ochrany
vodohospodárskych objektov a hydrotechnických zariadení,
c) v priestoroch vyznačených zákazovými signálnymi znakmi.

2.

Ustanovenia ods. 1 sa nevzťahujú na plavidlá použité k záchrannej službe,
protipovodňovej činnosti, služobné plavidlá Dopravného úradu, Policajného zboru,
Hasičského a záchranného zboru, Ozbrojených síl SR, Colnej správy, Inšpekcie
životného prostredia, Rybárskej stráže a správcu vodného toku.
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Čl. 9
Platnosť a účinnosť
Toto plavebné opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania riaditeľom
Divízie vnútrozemskej plavby – Dopravného úradu. Zároveň sa ruší Plavebné opatrenie
UVC č.10/2010 vydané dňa 13.01.2010. Práva a povinnosti vyplývajúce z iných všeobecne
záväzných predpisov týmto plavebným opatrením nie sú dotknuté.
V Bratislave dňa 03.04.2017

Mgr. Roman Kiss
riaditeľ
Divízie vnútrozemskej plavby

________________
1)

Elektronická mapa sa nachádza na www.nsat.sk (mapa má len informatívny charakter a signálne znaky sú na
nej umiestnené iba orientačne).
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