Schéma základních kompetencí vodoprávních úřadů krajských úřadů
Speciální stavební úřad
povolující následující
stavby vodních děl
a jejich navazující
rekonstrukce
a změny

Vodoprávní úřad
krajského úřadu

Vodní nádrže nad 1 000 000 m3 vzdutí
Čistírny komunálních odpadních vod nad 10 000 EO
Čistírny odpadních vod z uranové těžby a odpadních vod s obsahem nebezpečných nebo
zvláště nebezpečných látek
Stavby k čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění
Stavby vodních děl na hraničních vodních tocích

Vodoprávní úřad dále
vydává následující
povolení k nakládání
s vodami

Povolení ke vzdouvání a akumulaci vody v nádržích nad 1 000 000 m3 nebo nad 10 m vzdutí
Povolení k jinému nakládání v nádržích nad 1 000 000 m3 nebo nad 10 m vzdutí

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných nebo zvláště nebezpečných
látek do vod povrchových

Kompetence svěřené vodním zákonem

Povolení k vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných
elektráren
Povolení čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné
vypouštění do těchto vod nebo vod povrchových
Povolení k nakládání s vodami na hraničních vodních tocích

Další rozhodnutí
vodoprávního úřadu

Stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních
Stanovení ochranných pásem vodních zdrojů, které povoluje
Stanovení území určeného k rozlivům povodní
Stanovení záplavového území významného vodního toku
Schvalování manipulačních řádů vodních děl, která povoluje
Povolení výjimky k aplikaci závadných látek do vod (hnojné výjimky)
Rozhodování v pochybnostech, zda se jedná o vodní tok či nikoliv
Rozhodování v pochybnostech, zda se jedná, nebo nejedná o vody povrchové nebo podzemní,
o jaké nakládání s vodami se jedná nebo zda se jedná o odpadní vody
Rozhodování o zařazení vodního díla do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu
Ukládání opatření, která stanoví ve veřejném zájmu programy opatření vyplývající z plánů
povodí

Dozorová činnost

Vodoprávní dozor ke všem svým kompetencím; ukládání opatření k odstranění zjištěných závad
Dozor nad vodními díly a kontrola zajišťování technickobezpečnostního dohledu na vodních
dílech, která povoluje

Další činnosti

Opatření za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při haváriích, a to v případech
přesahujících území správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo obecního úřadu obce
s rozšířenou působností
Spolupráce s ústředními vodoprávními úřady a správci povodí při pořizování plánů oblastí povodí
a jejich plnění

Vyjadřovací činnost k záměrům staveb a činností

Kompetence svěřené
zákonem o vodovodech
a kanalizacích

Vydávání povolení provozování vodovodů a kanalizací
Rozhodují o povinnosti veřejné služby na území kraje
Vedení evidence údajů o vodovodech a kanalizacích
Ukládání sankcí
Zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací

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

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti
10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více

