"I

ID

zpet dom6

Odber podzemnlch a povrchových vod
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou cinnost povoleni
príslušného správního orgánu, tzv. vodoprávnlho úfadu, vydané podle vodního zákona (viz
menu Dokumenty) nebo podle predchozích právních predpisu.

Povoleni k odberu povrcf:1ovévodynení treba, pokudfyzická osoba k odberu pro vlastní
potrebu nevyužívá zvláštního technického zarízení, pro jehož provoz je treba dodávat
elektrickou, mechanickou nebo jinou energii.
Povoleni k odberu nenl rovnež potfeba, pokud je odebraná voda dodávána tretí osobou jako
"zboží" (napr. vodárenskou spolecností, která si pro svoji cinnost povolení zajištuje sama, apod.).
Vodoprávnl úfad je cást obecního/mestského/krajského úradu (vetšinou se jedná o odbor
životního prostredí), který má na starosti vodní hospodárství. Podle druhu a zpusobu užívání

povrchových nebo podzemních vod jsou v prvním stupni príslušní k rozhodování bud
obecní/mestskénebo krajskéúrady.
Povrchová voda je voda, která se prirozene vyskytuje na zemském povrchu (reky, potoky,
rybníky, jezera, voda v odstavných ramenech vodních toku, apod.), popr. po prechodnou dobu
muže téci i pod povrchem (napr. zatrubnený potok), nebo naopak v nadzemních vedeních (napr.
akvadukt).
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Podzemnl voda je voda, která se prirozene vyskytuje pod zemským povrchem v zemských
dutinách a zvodnelých vrstvách. Podzemní voda se muže jímat ve studních ci vrtech (typv
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studní: kopaná studna, vrtaná studna, zárezy apod.).

Povolení k prímému odberu podzemních nebo povrchových vod se muže dotýkat napr.
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následujících subjektu:
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drobných žlvnostnlkú zahradnictví, mycky,cištení ulice apod.
fyzické osoby v zemedelských usedlostech - dobytek, chov drobného zvírectva,
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zalévání, mytí apod.
zemedelcú zavlažování, napájení zvírat
rybnlkáfú
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- odber

vody pro napouštení rybníku, sádek, líhní, vodních nádrží

provozovatelú vefejných koupalilf (napouštení)

.

provozovatelú Iyžafských areálú (zasnežování = výrobasnehu vodnímidely)
fyzických osob odber podzemní vody (pitné ci užitkové úcely); odber povrchové vody i!
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(zalévání, WC, apod.)

. a dalllch.

Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu bez príslušného povolení, vystavuje se
sankcnímu postihu (pokute), která muže cinitv prípade:

. fyzické osoby až 50 000 Kc

.

právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000000 Kc

Ke dni 1. ledna 2008zanikne platnost tech povoleni k odberu povrchových nebo
podzemnlch vod, která byla vydána a nabyla právnl moci do 31. prosince 2001.
Povoleni vydaná od 1. ledna 2002 platl i nadále.
Povoleni vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právnl moci až po 31.12.2001, jsou
také stále platná.
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Právnl moc by mela být vyznacena na konkrétnímpovolení.V prípade pochybností o datu
nabytí právní moci je treba obrátit se na príslušný vodoprávníúrad, resp. na orgán, který
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povolení vydal.
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Zánik povoleni k odberu podzemnlch nebo povrchových vod se tedy nevztahuje na:
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povolení vydaná od 1.1.2002
povolení, která byla sice vydaná do 31.12.2001, ale právní moci nabyla až po 31.12.2001

povolení k odberum podzemních vod ze zdroju urcených pro individuálnízásobování
domácností pitnou vodou

Nekteré specifické pi'lpady odberu podzemních nebo povrchovýchvod jsou popsány ve
VýkladechMinisterstvazemedelství,které naleznete v menu Dokumenty.
Jak ptedejlt zániku svého povolení se dozvíte v menu Možnosti telenI.
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