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ZAINTERESIRANIM POTROŠAČiMA - SVIMA

PREDMET: a} Odluka o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe
na vodoopskrbnom području u Istarskoj županiji

b} Zaključak o uvođenju mjere redukcije korištenja voda I. stupnja
za vodoopskrbno područje Istarske županije
- mišljenje, dostavlja se

Poštovani,

budući da je Istarska županija zaprimila upit vezano za davanje mišljenja u svezi
primjene Odluke o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na
vodoopskrbnom području u Istarskoj županiji i Zaključka o uvođenju mjera redukcije
korištenja voda I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije, dajemo slijedeće
mišljenje
1. Da li se za potrebe održavanja Europskog prvenstva u Boćanju u Pazinu i značaja
ove manifestacije mogu koristiti vode iz javnog vodoopskrbnog sustava za zalijevanje
boćališta? (Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo
Grada Pazina)

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju i suradnji.

S poštovanjem

2. Da li se za održavanje manifestacije pod nazivom "ARENA ICE FEVER - Pula MMXII
može koristiti voda iz hidranata za tehničku podršku manifestacije za održavanja
hokeja na ledu pod otvorenim nebom za što je potrebno osigurati 30.000 litara vode.
(Ured grada, Grad Pula - Pola )?

Obzirom da oborine koje su pale nisu znatnije utjecale na izdašnost izvorišta koja su
u funkciji vodoopskrbe, niti na akumulaciju Butoniga, te stoga nema uvjeta za ukidanje
redukcije vode I stupnja, niti nama uvjeta za korištenje vode iz vodoopskrbnog sustava.

Upućujemo Vas da u suradnji s Hrvatskim vodama, VGO Rijeka iznađete uvijete za
alternativnu opskrbu vodom za navedene potrebe radi održavanja ovih značajnih
manifestacija koje su u funkciji razvoja turizma, a sve sukladno Odluci o redu prvenstva
korištenja voda u Istarskoj županiji iz tijela površinskih i podzemnih voda za vrijeme težih
poremećaja u vodoopskrbi i drugim oblicima korištenja voda ("Narodne novine", broj 95/12)
koju je donio Ministar poljoprivrede Republike Hrvatske.


