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Povrchová voda
(§ 2 odst. 1 vodního zákona)

• povrchová voda je

– voda přirozeně se vyskytující na zemském 
povrchupovrchu

– tento charakter neztrácí, protéká-li přechodně

a) zakrytými úseky

b) přirozenými dutinami pod zemským 
povrchem nebo

c) v nadzemních vedeních



Povrchová voda
(§ 2 odst. 1 vodního zákona)

• povrchová voda je tedy voda

– ve skupenství kapalném i pevném (led, sníh) – ve skupenství kapalném i pevném (led, sníh) 
a je to voda všude na povrchu zemském, 
tj.

� na střeše domu

� v okapech

� na zpevněném povrchu, jako jsou 
parkoviště, komunikace, (silnice, dálnice)



Povrchová voda
(§ 2 odst. 1 vodního zákona)

� v zemských prohlubních, včetně jezer, � v zemských prohlubních, včetně jezer, 
nebeských rybníků, štěrkovišť

� ve vodních tocích včetně  uměle vzdutých 
jezy, přehradami, hrázemi v jezových 
zdržích a vodních nádržích



Právní povaha povrchové vody
(§ 3 vodního zákona)

• Povrchová voda

– není předmětem vlastnictví

– není součástí ani příslušenstvím – není součástí ani příslušenstvím 
pozemku, na němž se vyskytuje

– práva k povrchovým vodám upravuje 
jen vodní zákon

– za povrchové vody se nepovažují vody 
odebrané



Rozhodování v pochybnostech, 
zda se jedná nebo nejedná 

o povrchovou vodu
(§ 3 odst. 3 vodního zákona)

• rozhoduje vodoprávní úřad, a to krajský úřad

(§ 107 vodního zákona)



Vodní tok
(§ 43 vodního zákona)

• vodní tok jsou

– povrchové vody tekoucí vlastním spádem – povrchové vody tekoucí vlastním spádem 
v korytě
trvale nebo po převažující část roku

a to včetně povrchových vod v nich uměle 
vzdutých (jezy, přehradami, hrázemi)



Vodní tok
(§ 43 vodního zákona) - pokra čování

• vodní tok jsou

– i povrchové vody v slepých ramenech– i povrchové vody v slepých ramenech

– i povrchové vody v úsecích přechodně 
tekoucích přirozenými dutinami pod zemským 
povrchem nebo zakrytými úseky





Rozhodování v pochybnostech o tom, 
zda jde o vodní tok nebo ne 

(§ 43 odst. 2 vodního zákona)

• rozhoduje vodoprávní úřad, a to krajský úřad

(§ 107 vodního zákona)



Funkce vodního toku
[§ 2 písm. f) vyhl. č. 470/2001 Sb.]

• odvádění povrchové vody z povodí VT
• zajištění podmínek pro nakládání s vodami
• zajištění plavby, rekreace
• dotování a odvádění podzemních vod z povodí VT
• vytváření podmínek pro vodní a na vodu vázané 

ekosystémy
• ovlivňování mikroklimatu
• ovlivňování charakteru krajiny



Koryta vodních tok ů

(§ 44 odst. 1 vodního zákona)

Protéká-li vodní tok po pozemku, který je evidován 
v katastru nemovitostí jako vodní plochav katastru nemovitostí jako vodní plocha

je korytem vodního toku 
tento pozemek



Koryta vodních tok ů

(§ 44 odst. 1 vodního zákona) - pokra čování

Protéká-li vodní tok po pozemku, který není evidován 
v katastru nemovitostí jako vodní plochav katastru nemovitostí jako vodní plocha

je korytem vodního toku  
část pozemku zahrnující dno a břehy koryta 
až po břehovou čáru určenou hladinou vody, 
která stačí protékat tímto korytem, 
aniž se vylévá do přilehlého území



Koryta vodních tok ů

(§ 44 odst. 2)

Přirozené koryto vodního toku
• je koryto VT nebo jeho část 

(v podélném, ale i příčném směru),(v podélném, ale i příčném směru),

které vzniklo:

a) přirozeným působením tekoucí 
povrchové vody

b) přirozeným působením dalších 
přírodních faktorů



Koryta vodních tok ů

(§ 44 odst. 2) - pokra čování

c) provedením opatření k nápravě zásahů 
způsobených lidskou činností,

které může měnit svůjkteré může měnit svůj

� směr

� podélný sklon

� příčný profil

tedy není trvale stabilizováno



Koryta vodních tok ů

U přirozeného koryta VT

• tzv. nánosy nebo naopak tzv. výmoly ve dně 
jsou novým dnem přirozeného koryta VTjsou novým dnem přirozeného koryta VT

• tzv. nánosy nebo naopak tzv. nátrže na březích 
jsou novým břehem přirozeného koryta VT 



Koryta vodních tok ů

U přirozeného koryta VT je možné

• úplné zanesení původního přirozeného koryta VT 
a vytvoření zcela nového přirozeného koryta VTa vytvoření zcela nového přirozeného koryta VT

vše pouze působením tekoucích povrchových vod 
a dalších přírodních faktorů (§ 44 odst. 2 VZ) 



Koryta vodních tok ů

Přirozené koryto VT je definováno ve VZ

a) jako celé koryto, tj. dno i oba břehy

ale i b)  jako část koryta  
b1) pouze dno je přirozeným korytem VT b1) pouze dno je přirozeným korytem VT 
a oba dva břehy jsou upraveným korytem VT 
vodním dílem nebo jinou stavbou

nebo b2) pouze dno je upraveným korytem VT 
vodním dílem nebo jinou stavbou a oba dva 
břehy jsou přirozeným korytem VT

nebo ještě logické další kombinace dna a břehů 
koryta VT



Koryta vodních tok ů

Při vzniku pochybností,
zda se jedná o přirozené koryto VT 
nebo jenom jeho část,nebo jenom jeho část,

má kompetenci rozhodnout o této pochybnosti 
místně příslušný vodoprávní úřad

(§ 44 odst. 3 VZ)



VODNÍ DÍLA
§ 55 vodního zákona

Vodní díla
(§ 55 odst. 1)

a) stavby - § 2 odst. 1 zákona č. 183/2006 a) stavby - § 2 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon)

a
b) slouží některému z účelů daných vodním 

zákonem  
(§ 55 odst. 1 VZ)





Vodohospodá řské úpravy
(§ 55 odst. 2 VZ)

odst. 2 Vodohospodářské úpravy 
jsou zemní práce a změny terénu

• v přirozených korytech vodních toků
• na pozemcích sousedících s nimi,• na pozemcích sousedících s nimi,

jimiž se podstatně mění přirozená koryta VT 
a které jsou nezbytné k zajištění funkce vodních 
toků 
(§ 2 písm. f) vyhl. č. 470/2001 Sb.)

odst. 3 Vodohospodářské úpravy, podle tohoto 
ustanovení,  n e j s o u   vodními díly



Vodohospodá řské úpravy
(§ 55 odst. 2 VZ) - pokra čování

Z ustanovení § 55 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 VZ tak, 
mimo jiné, vyplývá

• na pozemcích koryt VT (§ 44 VZ)• na pozemcích koryt VT (§ 44 VZ)

• na pozemcích sousedících s nimi 
[§ 47 odst. 2 písm. b) a § 49 odst. 2 VZ]

máme od 1. srpna 2010
a) vodní díla, tedy stavby, které vyžadují stavební 

povolení podle § 15 VZ  



Vodohospodá řské úpravy
(§ 55 odst. 2 VZ) - pokra čování

b) vodohospodářské úpravy v přirozených korytech 
VT, tj. zemní práce a změny terénu, jimiž se  

p o d s t a t n ě  
mění přirozená koryta VT, a která vyžadují  mění přirozená koryta VT, a která vyžadují  
o h l á š e n í  podle § 15 a odst. 3 VZ

c) zemní práce a změny terénu, jimiž se  
n e p o d s t a t n ě  

mění přirozené koryto VT a které nevyžadují
• ani stavební povolení podle § 15 VZ
• ani ohlášení podle § 15a odst. 3 VZ 



Vodohospodá řské úpravy
(§ 55 odst. 2 VZ) - pokra čování

Výše uvedené instituty, respektive pojmy VZ, 
tj. vodní díla, vodohospodářské úpravy, zemní práce 
a změny terénu 
j s o u   a n a l o g i íj s o u   a n a l o g i í

k existujícím a praxí osvědčeným institutům, 
respektive pojmům SZ, tj.:

• stavby (§ 2 odst. 3 SZ)
• terénní úpravy (§ 3 SZ)
• zemní práce a změny terénu (§ 3 SZ)



Vodohospodá řské úpravy
(§ 55 odst. 2 VZ) - pokra čování

• Podle předchozí právní úpravy VZ (do 31. 7. 2010) 
veškeré technické zásahy sloužící účelům daným VZ 
do přirozeného koryta VT, byly vodními díly, tedy 
stavbami.

• Podle nové právní úpravy VZ (od 1. 8. 2010) 
jsou možné i další technické zásahy sloužící účelům jsou možné i další technické zásahy sloužící účelům 
daným VZ do přirozených koryt VT, a to již uvedené 

- vodohospodářské úpravy, tj. zemní práce 
a změny terénu, které podstatně mění 
přirozená koryta VT

- zemní práce a změny terénu, které            
nepodstatně mění přirozená koryta VT

které nejsou stavbami, a proto ponechávají přirozená 
koryta VT dále přirozenými koryty VT



Správa vodních tok ů
§ 47

U přirozených koryt VT má správce VT povinnosti, 
které musí respektovat základní zákonný 
požadavek

• nezasahovat do přirozeného koryta VT • nezasahovat do přirozeného koryta VT 
a umožnit přirozené působení tekoucí povrchové 
vody a dalších přírodních faktorů na možnost 
měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta 
VT   (§ 44 odst. 2 a § 46 odst. 1 VZ)

Z tohoto hlediska má zejména povinnost:
• sledovat stav přirozeného koryta VT a pozemků 

sousedících s ním [§ 47 odst. 2 písm. a) VZ]



Správa vodních tok ů 
§ 47 - pokra čování

• udržovat břehové porosty na pozemcích přirozených 
koryt VT nebo pozemcích s nimi sousedících (§ 49 
odst. 2 VZ), aby se nestaly překážkou při povodni 
a druhová skladba co nejvíce odpovídala přírodním 
podmínkám [§ 47 odst. 2 písm. b) VZ]

• provádět prohlídky přirozeného koryta VT • provádět prohlídky přirozeného koryta VT 
při mimořádných situacích [§ 4 písm. c) vyhl.]

• provádět prohlídky přirozeného koryta VT nejméně 
jednou za 3 roky u významných VT 
a nejméně jednou za 5 let u DVT [§ 4 písm. b) vyhl.]

• vypracovat záznam o každé prohlídce přirozeného 
koryta VT, v případě závady navrhnout opatření 
[§ 47 odst. 2 písm. f) VZ, 
§ 4 písm. d) vyhl.č. 470/2001 Sb.]



Správa vodních tok ů 
§ 47 - pokra čování

• spolupracovat při zneškodňování havárií na VT 
[§ 40 a násl. VZ, § 47 odst. 2 písm. g) VZ, 
§ 10 vyhl. č. 470/2001 Sb., vyhl. č. 450/2005 Sb.]

• obnovovat přirozená koryta VT, zejména ve zvlášť 
chráněných územích a územ. systémech 
ekologické stability [§ 47 odst. 2 písm. f) VZ]

• navrhovat opatření k nápravě zásahů lidskou 
činností u přirozených koryt VT [§ 47 odst. 2 
písm. h) VZ]



Správa vodních tok ů 
§ 47 - pokra čování

• odstraňovat povodňovou škodu na přirozeném 
korytě VT pouze pokud byla zapsána 
do protokolu z povodňové prohlídkydo protokolu z povodňové prohlídky

� za účasti vodoprávního úřadu
� za účasti příslušného orgánu ochrany přírody

[§ 83 písm. l) VZ]



Oprávn ění správc ů vodních tok ů
§ 49

• při výkonu svých práv a povinností vstupovat 
i vjíždět na cizí pozemky a stavby

• po projednání s vlastníky pozemků odstraňovat 
nebo vysazovat stromy a keře na pozemcích nebo vysazovat stromy a keře na pozemcích 
sousedících s korytem VT podle § 49 odst. 2 VZ

• užívat při výkonu svých práv po projednání 
s vlastníky pozemků pozemky sousedící 
s přirozeným korytem VT v šířce podle § 49 
odst. 2 VZ



OPRÁVNĚNÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ, 
NA NICHŽ SE NACHÁZEJÍ P ŘIROZENÁ 
KORYTA VT A POZEMK Ů DOTČENÝCH 
PŘIROZENÝM PŮSOBENÍM TEKOUCÍ 

POVRCHOVÉ VODY
Podle ustanovení § 46 odst. 2 VZ může každý, 
kdo má oprávněný zájem provéstkdo má oprávněný zájem provést
� vodní dílo
� jinou stavbu
� zařízení   nebo
� činnost
na základě řádného povolení, souhlasu 
nebo ohlášení v souladu s vodním zákonem



OPRÁVNĚNÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ, 
NA NICHŽ SE NACHÁZEJÍ P ŘIROZENÁ 
KORYTA VT A POZEMK Ů DOTČENÝCH 
PŘIROZENÝM PŮSOBENÍM TEKOUCÍ 

POVRCHOVÉ VODY - pokra čování

Podle ustanovení § 45 VZ
opustí-li VT vlivem přírodních sil při povodni 

své přirozené koryto a vznikne-li tím nové 
přirozené koryto VT
své přirozené koryto a vznikne-li tím nové 
přirozené koryto VT

m o h o u
� vlastníci pozemků
� správce vodního toku
� oprávnění k nakládání s vodami,
kteří jsou dotčeni novým stavem

ž á d a t
o povolení vrátit přirozené koryto VT 

na svůj náklad  do původního koryta.



ZÁVĚR

Přirozené koryto VT 

musí vždy splňovat jeho definici, tj. mít možnost 
měnit v čase svůj směr, podélný sklon i příčný 
profil, tj. být nestabilní, a to i po technických 
zásazích lidské činnosti.zásazích lidské činnosti.

Vodohospodářské úpravy 

jsou zemní práce a změny terénu v přirozených 
korytech VT a na pozemcích sousedících s nimi, 
které podstatně mění přirozená koryta vodních 
toků, ale ponechávají je i nadále přirozenými.



ZÁVĚR - pokra čování

Provedení vodohospodářských úprav vyžaduje 
ohlášení příslušnému vodoprávnímu úřadu. 
Ten může jejich realizaci zakázat zejména 
v případě záporného závazného stanoviska orgánu 
ochrany přírody jako dotčeného orgánu.ochrany přírody jako dotčeného orgánu.

Povinnosti správců VT v místech s přirozenými 
koryty VT vodní zákon minimalizuje s cílem 
ponechat tato přirozená koryta VT zcela 
přirozenému vývoji působením tekoucí povrchové 
vody a dalších přírodních faktorů.



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY 

Zákonem č. 150/2010 Sb., tzv. „velkou novelou“ 
vodního zákona došlo:

a) k změně ustanovení § 66 odst. 7 – Záplavová 
území a jejich aktivní zóny se stanovují území a jejich aktivní zóny se stanovují 
formou opat ření obecné povahy

b) k změně ustanovení § 67 odst. 1 – V aktivní 
zóně záplavových území se nesmí umisťovat, 
povolovat ani provádět stavby .......... . 
To neplatí pro údržbu staveb a stavební 
úpravy, pokud nedojde ke zhoršení 
odtokových pom ěrů



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Údržba staveb – základní definice

Podle ustanovení § 3 odst. 4 stavebního zákona:Podle ustanovení § 3 odst. 4 stavebního zákona:

„Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž 
se zabezpečuje jejich dobrý stavební stav tak, 
aby nedocházelo k znehodnocování stavby 
a co nejvíce se prodloužila jejich uživatelnost“ 



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Udržovací práce

Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) 
stavebního zákona:stavebního zákona:

„Udržovací práce, jejichž provedení nemůže 
negativně ovlivnit zdraví osob, požární 
bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, 
životní prostředí a bezpečnost při užívání.....“

nevyžadující povolení ani ohlášení 



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Udržovací práce, jejichž provedení může ovlivnit 
zdraví osob,  požární bezpečnost, stabilitu 
a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost 
při užívání nebo na stavbě, která je kulturní 
památkou 

vyžadující ohlášení 



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Udržovací práce na vodních dílech

Podle ustanovení § 15a odst. 3 vodního zákona:Podle ustanovení § 15a odst. 3 vodního zákona:

„Udržovací práce, které by mohly negativně 
ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního 
díla ..........“

vyžadující ohlášení 



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Stavební úpravy – základní definice

Podle ustanovení § 2 odst. 5 písm. c) stavebního 
zákona:zákona:

„změnou dokončené stavby je ..........“

„stavební úprava, při které se zachovávají 
vnější půdorysné i výškové ohrani čení 
stavby ; 
za stavební úpravu se považuje též zateplení 
pláště stavby“



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Stavební úpravy

Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. h) 
stavebního zákona:

„stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje 
do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled 
stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují 
posouzení vlivů na životní prostředí a jejich 
provedení nemůže negativně ovlivnit požární 
bezpečnost“

nevyžadující povolení ani ohlášení



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Stavební úpravy

Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) bod 5 
stavebního zákona:stavebního zákona:

„stavební úpravy kotelen, pokud se při nich 
podstatně nemění jejich parametry, topné 
medium nebo způsob odvodu spalin“

nevyžadující povolení ani ohlášení



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Stavební úpravy

Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) bod 7 
stavebního zákona:stavebního zákona:

„stavební úpravy energetických vedení, 
vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich 
trasa“

nevyžadující povolení ani ohlášení



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Stavební úpravy

Podle ustanovení § 103 odst. 2 stavebního 
zákona:zákona:

„Stavební úpravy pozemních komunikací a jejich 
udržovací práce na nich, které nevyžadují 
stavební povolení ani ohlášení vymezuje, 
zvláštní právní předpis“
(vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se uvádí zákon 
o pozemních komunikacích)



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Stavební úpravy

Podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. n) 
stavebního zákona:stavebního zákona:

„stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, 
kterými se nezasahuje do nových konstrukcí 
stavby, nemění se jejich vzhled 
a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí“

vyžadující ohlášení



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Stavební úpravy

Podle ustanovení § 104 odst. 4 stavebního Podle ustanovení § 104 odst. 4 stavebního 
zákona:

„Stavební úpravy pozemních komunikací 
a udržovací práce na nich, které vyžadují ohlášení, 
vymezuje zvláštní právní předpis“
(vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se uvádí zákon 
o pozemních komunikacích)



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Souhlas vodoprávního úřadu

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního 
zákona:

„ke stavbám a zařízením na pozemcích, 
na nichž se nacházejí koryta vodních toků 
nebo na pozemcích s takovými pozemky 
sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivňují 
vodní poměry“



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Souhlas vodoprávního úřadu

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního 
zákona:

„k stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním 
úpravám v záplavových územích; 
ustanovení § 67 tímto není dotčeno“



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Souhlas vodoprávního úřadu

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) 
vodního zákona:vodního zákona:

je třeba ke všem stavbám, zařízením a činnostem
i v aktivních zónách záplavových územích
podle

- § 67 odst. 1 vodního zákona
- § 67 odst. 2 vodního zákona

(viz Metody a informace č. 1 ročník 2006)



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Je dána povinnost žadatele (investora) doložit 
dokumentaci (projekt) obsahující:

1. podrobný hydrotechnický výpočet průběhu 1. podrobný hydrotechnický výpočet průběhu 
hladin velkých vod (N-letých průtoků 
vyžádaných u ČHMÚ – čl. 5.1 ČSN 75 1400)

2. porovnání zvýšené úrovně hladin velkých vod 
po realizaci stavby (nový stav) a před realizací 
(současný stav)



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

3. návrh (projekt) vyvolaných technických opatření 
pro eliminaci zvýšené úrovně hladin  velkých vod

např. - zkapacitnění koryta VTnapř. - zkapacitnění koryta VT

- vybudování nebo zvýšení ochranných 
protipovodňových hrází

- kombinace opatření



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Realizace eliminačních opatření

musí předcházetmusí předcházet

vybudování vlastních staveb, zařízení a činností 
v záplavovém území



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Omezení v aktivních zónách stanoví § 67 odst. 1 VZ:

• úplný zákaz umisťování, povolování a provádění 
stavebstaveb

• výjimka pro stavby, jimiž se

� upravuje vodní tok

� převádějí povodňové průtoky

� provádějí opatření na ochranu před povodněmi



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

• výjimky pro stavby (pokračování)

� stavby, které souvisí s vodním tokem

stavby, jimiž se zlepšují odtokové poměry� stavby, jimiž se zlepšují odtokové poměry

� stavby pro jímání vody

� stavby pro odvádění odpadních vod

� stavby pro odvádění srážkových 
– povrchových vod



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

• výjimky pro stavby (pokračování)

� nezbytné stavby dopravní

nezbytné stavby technické infrastruktury� nezbytné stavby technické infrastruktury

� zřizování konstrukcí chmelnic

� údržba staveb a stavební úpravy

to vše za podmínky, že bude eliminován vliv     
těchto staveb na zhoršení pr ůtokových pom ěrů 



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Další omezení respektive úplné zákazy v aktivních 
zónách

umisťování, povolování, provádění staveb, zařízení umisťování, povolování, provádění staveb, zařízení 
a činností je podle § 67 odst. 2 VZ:

• těžby nerostů a zeminy

• terénních úprav

pokud zhoršují pr ůtokové pom ěry a tedy není 
eliminován vliv na zhoršení pr ůtokových pom ěrů



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Úplné zákazy v aktivních zónách 

umisťování, povolování, provádění staveb, zařízení 
a činností je podle § 67 odst. 2 VZ:

• oplocení, živé ploty a jiné překážky

• tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení

V těchto případech se již nemusí ani prokazovat vliv 
na zhoršení pr ůtokových pom ěrů, tj. i když 
evidentně je nezhoršují, přesto nesmí být umístěny, 
povoleny, prováděny.



ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
A JEJICH AKTIVNÍ ZÓNY - pokra čování

Omezení mimo aktivní zóny v ostatní 
(tzv. pasivní části) záplavového území: 

Vodoprávní úřad může stanovit omezení opatřením 
obecné povahy.

Tento postup platí v stanoveném záplavovém území 
i v případě, že není stanovena aktivní zóna.



Některé vybrané povinnosti správce 
vodních tok ů a správce povodí

Správce povodí (§ 48 odst. 6 VZ) vykonává dohled 
nad správou drobných vodních toků

• může navrhnout MZe zrušení určení správcem DVT • může navrhnout MZe zrušení určení správcem DVT 
pro neplnění povinností podle § 47 odst. 2 VZ

Správce povodí [§ 47 odst. 4, písm. h) VZ] 
spolupracuje se správci DVT, především státním 
podnikem Lesy ČR a obcemi, při řešení úkolů v celé 
oblasti povodí (ochrana před povodněmi, plánování)



Některé vybrané povinnosti správce 
vodních tok ů a správce povodí 

- pokra čování

Správce povodí jako správce vodních toků 
[§ 47 odst. 2 písm. f) VZ]

• zjišťuje závažné závady na vodním toku 
v jeho korytě 
způsobené přírodními nebo jinými vlivy

• oznamuje příslušnému VÚ

• navrhuje opatření k nápravě



Některé vybrané povinnosti správce 
vodních tok ů a správce povodí 

- pokra čování

Správce povodí jako správce vodních toků 
[§ 49 odst. 1 písm. c) VZ]

• zjišťuje dodržování povolení a souhlasů VÚ   
týkajících se VT

• požaduje jejich předložení od oprávněných  



Některé vybrané povinnosti správce 
vodních tok ů a správce povodí 

- pokra čování

Správce povodí jako správce vodních toků 
[§ 49 odst. 1 písm. d) VZ]

• dává pokyny pro manipulaci s cizími vodními 
díly

• podle komplexního manipulačního řádu

• vyžaduje-li to mimořádná situace  



Některé vybrané povinnosti správce 
vodních tok ů a správce povodí 

- pokra čování

Správce povodí jako správce vodních toků 
[§ 47 odst. 2 písm. a) VZ]

• sleduje vodní díla a jiné stavby v korytě VT • sleduje vodní díla a jiné stavby v korytě VT 
a na sousedících pozemcích z hlediska jejich  
celkové údržby a stability

• upozorňuje jejich vlastníky (uživatele) 
na zjištěné závady

• informuje VÚ o neplnění povinností 
podle § 52 odst. 2 VZ  



Děkujeme 
za pozornost


