
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
Činnost vodoprávního úřadu ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), v platném znění:  
  
Vodoprávní úřad povoluje vodní díla podle § 55 vodního zákona – jedná se např. o přehrady, vodní 
nádrže, jezy a zdrže, stavby, jimiž se upravují koryta vodních toků, vodovodní řady, kanalizační stoky, 
stavby na čištění odpadních vod, stavby na ochranu před povodněmi, stavby k vodohospodářským 
melioracím, stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu, stavby k pozorování stavu 
povrchových a podzemních vod, studny a  jiné stavby potřebné k nakládání s vodami  
Vodoprávní úřad dále vydává povolení k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona, toto povolení 
se vydává na časově omezenou dobu, návrh na prodloužení platnost povolení k nakládání s vodami je 
nutno podat nejpozději do 6 měsíců před uplynutím doby, na niž bylo toto povolení vydáno. 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se řídí ust. vodního zákona  a Nařízením 
vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění. 

•  Speciální stavební úřad – povolování vodních děl (§ 15 vodního zákona) a jejich kolaudace –  
např. jezy, nádrže, zdrže, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, studny, úpravy toků, 
..atd.  

•  Vydávání souhlasů (§ 17 vodního zákona) – např. k stavbám a zařízením, které mohou 
ovlivnit vodní poměry, ke stavbám ve vodních tocích, v ochranných pásmech vodních zdrojů, 
v záplavových územích, ..atd. 

•  Vydávání vyjádření (§ 18 vodního zákona) ke stavbám, pokud mohou ovlivnit vodní poměry, 
energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod  

•  Vydávání vyjádření k ohlášení udržovacích prací, které by mohly negativně ovlivnit životní 
prostředí nebo stabilitu vodního díla (§ 15 vodního zákona); obnovy vodních děl zničených 
živelní pohromou nebo havárií (§ 15 vodního zákona); stavebních úprav (ust.§ 104 zákona 
č.183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

•  Vydávání povolení k některým činnostem (§14 vodního zákona) – k vysazování stromů 
v záplavových územích, k těžbě písku, bahna v korytě vodního toku, ke geologickým pracím 
v záplavových územích, v ochranných pásmech, k zasypávání odstavených ramen vodních 
toků  

•  Vydávání povolení k nakládání s vodami (§ 8 vodního zákona) – např. k vypouštění 
odpadních vod, odběru podzemní vody, vzdouvání a akumulaci  

•  Vydává povolení k vypouštění zvlášť nebezpečných látek do kanalizace (§ 16 vodního 
zákona)- např. vypouštění rtuti a jejích sloučenin do kanalizace (pro zubaře)  

•  Vydávání opatření k nápravě k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, 
kontrola dodržování vydaných rozhodnutí  

•  Schvaluje kanalizační řády kanalizace pro veřejnou potřebu, přebírá od obcí vybrané údaje 
z majetkové a provozní evidence 

Oddělení vodního hospodářství NEPOVOLUJE žumpy, jednoduchá zařízení mimo koryta vodních 
toků k zachycení vody, vodovodní a kanalizační přípojky. Tyto stavby nejsou vodními díly a jejich 
povolení přísluší obecnému stavebnímu úřadu. 
  
Mezi další činnosti vodoprávního úřadu patří: 
vodoprávní dozor, kontrolní prohlídky stavby (§ 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění), kontrola vydaných opatření, kontrola povolených 
odběrů vody, kontrola čistoty vod, kontrolní pochůzky na vodních tocích – v záplavových územích. 



Vodoprávní úřad poskytuje informace o záplavových územích – jejich rozsahu, kóty stoleté vody – 
Q100-  pokud jsou k dispozici, informace o stanovených ochranných pásmech vodních zdrojů.  
 Upozorňujeme , že platnost povolení k odběru povrchových  a podzemních vod, s výjimkou 
povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování 
domácností pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
nebo podzemních , která nabyla právní moci do 31.12.2001, zanikla nejpozději dnem 1.1.2008. 
  
Za vydání stavebního povolení se platí správní poplatek dle položky 17 zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, který lze zaplatit v pokladně Magistrátu města České Budějovice nebo 
převodem na účet. Doklad o zaplacení správního poplatku je třeba doložit vodoprávnímu úřadu před 
vydáním rozhodnutí. 


