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Žádost o poskytnutí informací týkající se nedostatku vody 

 

Dne 28.11.2018 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Po přijetí žádosti bylo zjištěno, že tato 

nesplňuje veškeré zákonem stanovené náležitosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 InfZ a na základě 

této skutečnosti bylo odesláno vyrozumění o doplnění požadovaných údajů. Dne 29.11.2018 bylo 

doručeno Vaše doplnění žádosti.  

,,O poskytnutí informací ve smyslu problematiky nedostatku vody v krajině vzhledem ke klimatickým 

jevům a to konkrétně – zásobování pitnou vodou spádových obcí místně příslušným Obecním či 

Městským úřadem (všeobecně, není problém s naším MÚ-nejedná se o stížnost). 

Jedná se o skutečnosti, kdy spádové obce nejsou vybaveny vodovodním řádem a samostatné domy 

v nich mají pouze v omezeném množství. 

Otázky: 

1) Je OÚ (MÚ) povinen zabezpečit dodávku pitné vody pro občany ve spádových obcích třeba formou 

cisteren (podle jaké právní úpravy)? 

2) Je možné, aby se OÚ odvolal na zbavení se příp. povinnosti, že to není v jeho komptenci a každý 

vlastník nemovitosti si musí pomoci sám. 

3) Je možné, aby se odvolal na obecní studny ve vsích, které nemají osvědčení o zdravotní 

nazávadnosti. 

4) Jaký je Váš návrh postupu řešení pro takto postižené lidi v případě, že OÚ (MÚ) tuto povinnost 

nemá“. 

 

K žádosti Vám sdělujeme, následující: 

 

Ad 1)  

Z obecného pohledu nejsou obce dle v současnosti platné legislativy povinny zabezpečit dodávku 

pitné vody občanům. Pokud je však v obci provozován vodovod pro veřejnou potřebu, spadá takový 

vodovod pod dikci zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“); tj. musí být uzavřena smlouva o provozování vodovodu 

(např. mezi obcí jako vlastníkem a vodohospodářskou společností jako provozovatelem) a v případě 

mimořádných událostí (živelná pohroma, havárie vodovodu, provádění plánovaných oprav  

a udržovacích prací) má provozovatel povinnost zajistit náhradní zásobování pitnou vodou – např. 

formou cisteren (viz § 9 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích). 

 

Ad 2)  

Zajištění zásobování nemovitostí pitnou vodou je záležitostí vlastníků nemovitostí, řešení nemohou 

zajistit správní úřady ani představitelé samospráv. 
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Ad 3)  

Poněvadž nemáme podrobné informace a neznáme souvislosti, nemůžeme se k otázce vyjádřit. 

 

Ad 4) 

V návaznosti na konkrétní lokalitu bychom doporučili představitelům obce:  

1) prověřit u provozovatele provozujícího v předmětném území vodovod možnosti připojení, 

2) pro realizaci připojení na stávající vodovod či vybudování nového zdroje pitné vody prověřit 

možnosti čerpání finančních prostředků z těchto dotačních titulů: 

o program Karlovarského kraje „Drobné vodohospodářské ekologické akce“ –  

pro obce do 2000 obyvatel a části obcí do 500 obyvatel lze získat finanční prostředky  

do výše 80 % celkových nákladů - maximálně 3 mil. Kč vč. DPH (čerpat finanční 

prostředky lze na rozšíření vodovodní sítě o minimálně 20 obyvatel, na vybudování 

zdroje pitné vody, úpravny vody a vodojemů, včetně technologického zařízení a na 

výstavbu přívodního/zásobovacího řadu pitné vody), 

o dotační titul Ministerstva životního prostředí „Národní program Životní prostředí – 

Budování a regenerace zdrojů pitné vody pro obce“ (na základě vhodného projektu by 

mohly být prověřeny možnosti vybudování nového zdroje pitné vody), 

o dotační titul Ministerstva zemědělství „Podpora výstavby a technického zhodnocení 

vodovodů pro veřejnou potřebu (podprogram 129 302)“. 

 

Dále pro Vaši informaci uvádíme, že kraj zajišťuje dle ustanovení § 4 zákona o vodovodech  

a kanalizacích pro své území zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Jedná se o materiál, 

který obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou. Při zpracování aktualizací plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací se vychází z návrhů změn předkládaných krajskému úřadu jednotlivými 

obcemi. Koncepční materiál je zveřejněn na internetových stránkách kraje:  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/oblast-zivotni-

prostredi/PR_vak.aspx  

 

 

S pozdravem    
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