Nakládání s povrchovými vodami
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ),
ve znění pozdějších předpisů
§6
Obecné nakládání s povrchovými vodami
(1) Každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat
povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního
technického zařízení.
Příklad: odběr vody z rybníka, potoka – vědrem, kropáčem a pod. - není třeba povolení
příslušného vodoprávního úřadu.
(2) Povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu rovněž není třeba k zachycování povrchových vod
jednoduchými zařízeními na jednotlivých pozemcích a stavbách nebo ke změně přirozeného odtoku
vod za účelem jejich ochrany před škodlivými účinky těchto vod.
(3) Při obecném nakládání s povrchovými vodami se nesmí ohrožovat jakost nebo zdravotní
nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat břehy, vodní
díla a zařízení, zařízení pro chov ryb a porušovat práva a právem chráněné zájmy jiných.
(4) Vodoprávní úřad může obecné nakládání s povrchovými vodami rozhodnutím nebo opatřením
obecné povahy bez náhrady upravit, omezit, popřípadě zakázat, vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména
dochází-li při něm k porušování povinností podle odstavce 3 nebo z důvodu bezpečnosti osob.
Působnost jiných správních úřadů ke stanovení podmínek k užívání těchto vod ke koupání není tímto
zákonem dotčena.
§8
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
(1) Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k nakládání s
vodami") je třeba
a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi
1. k jejich odběru,
2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
3. k využívání jejich energetického potenciálu,
4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za
účelem podnikání,
5. k jinému nakládání s nimi,
Příklad: odběr vody z rybníka, potoka – čerpacím zařízením (i ručním) - je třeba povolení
příslušného vodoprávního úřadu.
Doklady: Žádost, stanovisko správce toku (Povodí Vltavy s.p. nebo Lesy ČR, správa toků),
souhlas vlastníka vodní nádrže (pokud bude požádáno o odběr z vodní nádrže - rybníka).

