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Ministerstvo zemedelství spustilo kampan k zániku povolení k odberu a vypouštení vod
Ministerstvo zemedelství zahájilo informacní kampan, kterou chce širokou verejnost upozornit na
povinnost vlastnit povolení pro nakládání s vodami. Platné povolení musí mít každý, kdo odebírá
pOdzemní nebo povrchovou vodu u rodinného domu, na chate, ci jiném objektu, nebo ten, kdo do
techto vod vypouští odpadní vodu. Tito odberatelé by si meli ohlídat dva d~ležité termíny, a sice 1.
cervenec 2007 a 1. leden 2008.
"Povinnost mít povolení k odberu a vypouštení vod ukládá vodní zákon. Vodu jako cenný prírodní zdroj
musíme chránit a k tomu je zapotrebí mít dobrý prehled o jejím využití, což je i smyslem tohoto
opatrení. Za povolení se nic neplatí, a to jak v prípade jeho vydání ci prodloužení," uvedl ministr
zemedelství Petr Gandalovic.
K 1. lednu 2008 zaniká platnost povolení k odberu povrchových nebo podzemních vod a k vypouštení
odpadních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001. Povolení vydaná po 1.
lednu 2002 nadále platí. Pokud u príslušného vodoprávního úradu podá žadatel nejpozdeji do 1.
cervence.2007 žádost o prodloužení stávajícího platného povolení, m~že být pri splnení zákonných
podmínek jeho platnost prodloužena.
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studna,

vrt, povrchový tok využívaný pro odber vody

k zalévání zahrady, ci zavlažování, k napájení zvírat, k napouštení rybník~, sádek, líhní, provozu
verejného koupalište, k výrobe umelého snehu a následne vypouštení odpadních vod z domácích
cistíren, z provoz~,mycek aut, penzion~apod.

Povolení není treba, pokud je voda konecnému uživateli dodávána nebo odvádena prostrednictvím
vodárenské ci kanalizacní spolecnosti, obcí apod., tedy ve vetšine stávajících prípad~ odberu. Povolení
k odberu pOdzemní vody ze zdroje urceného pro individuální zásobování domácnosti vodou jsou dále
v platnosti. Povolení pak není také potreba, pokud se k odberu povrchové vody nevyužívá technické
zarízení (napr. cerpadlo), nebo se zdroj nevyužívá a využívat nebude. Nadále zdarma jsou odbery vody,
které neprekrocí 500 m3 mesícne, nebo 6000 m3 rocne, což jsou u individuálního využití vod prakticky
neprekrocitelné limity.
Více informací lze získat na bezplatné informacní lince ministerstva zemedelství 800 101197 a na
internetových stránkách www.zanikpovoleni.cz. kde jsou k dispozici také veškeré formuláre ke stažení
ci diskusní fórum s poradenským servisem. Ministerstvo zároven distribuuje letáky se základními údaji
pro verejnost, které se objeví na úredních deskách kraj~ a obcí a budou soucasne volne k rozebrání.
Kontaktovat lze také prímo místne príslušný úrad obce s rozšírenou p~sobností, zpravidla odbor
životního prostredí.
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