Schéma základních kompetencí vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností
Speciální stavební úřad
povolující následující
stavby vodních děl a jejich
navazujíc rekonstrukce
a změny

Vodoprávní úřad obce
s rozšířenou působností

Čistírny odpadních vod do 10 000 EO (zejména domovní ČOV), kanalizace
Vodárenské objekty a vodovody
Vodní nádrže do 1 000 000 m3 včetně odkališť a složišť
Stavby odvodňování a zavlažování pozemků
Studny, vrty k odběru podzemních vod
Stavby k hrazení bystřin a strží
Vrty k využití geotermální energie – tepelná čerpadla
Stavby malých vodních elektráren (mimo strojovnu)
Úpravy (změny, zřizování) koryt a vodní díla v korytech (jezy)

Stavby na ochranu před povodněmi – např. protipovodňové hráze, poldry
Jiné stavby potřebné k nakládání s vodami
Povolení ke vzdouvání a akumulaci vody v nádržích
S povrchovými vodami

Kompetence svěřené vodním zákonem

Vodoprávní úřad
vydává dále následující
povolení k nakládání s
vodami

Povolení k užívání povrchových vod pro chov ryb a vodní drůbeže za účelem podnikání
Povolení k odběru povrchových vod pro malé vodní elektrárny
Povolení k odběru povrchových vod
Povolení k jinému užívání povrchových vod

S podzemními vodami

Povolení k odběru podzemních vod
Povolení k akumulaci podzemních vod
Povolení k čerpání podzemních vod za účelem snížení hladiny
Povolení k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou
Povolení k jinému nakládání s podzemními vodami
Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných látek do kanalizace
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Jiné nakládání s vodami – dešťové kanalizace
Další rozhodnutí
vodoprávního úřadu

Vedení vodoprávní evidence – zapisování rozhodnutí do evidence vodoprávních rozhodnutí;
čtvrtletní předávání údajů Ministerstvu zemědělství ČR; předávání rozhodnutí podnikům povodí

Stavby monitorovací – limnigrafy, pozorovací vrty

Opatření k odstranění závadného stavu – např. sanační práce
Vydávání souhlasů ke stavbám v záplavovém území
Stanovení ochranných pásem vodních zdrojů, které povoluje
Rozhodování v pochybnostech o vodních dílech
Schvalování manipulačních řádů vodních děl, která povoluje
Schvalování havarijních plánů v souladu s vyhláškou MŽP

Vodoprávní dozor ke všem svým kompetencím; ukládání opatření k odstranění zjištěných závad
Dozorová činnost

Další činnosti

Dozor nad vodními díly a kontrola zajišťování technickobezpečnostního dohledu na těchto dílech
Řízení opatření při vodohospodářských haváriích
Ukládání sankcí

Vyjadřovací činnost k záměrům staveb a činností
Kompetence svěřené
zákonem o vodovodech
a kanalizacích

Shromažďování a kontrola výkazů majetkové a provozní evidence provozovatelů + předávání evidence Mze ČR
Schvalování kanalizačního řádu, povolování výjimek z ochranných pásem vodovodů a kanalizací
Povolení vypouštění předčištěnných odpadních vod do kanalizace
Rozhodování o právech a povinnostech stavebníka, vlastníka a provozovatele při výstavbě, údržbě
a provozování vodovodu nebo kanalizace
Rozhodování o povinnosti veřejné služby

