11. března 2020

VODNÍ DÍLA A TERÉNNÍ
ÚPRAVY NA OHLÁŠENÍ

Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk 321
Schváleno Poslaneckou sněmovnou 13.9.2019
Senátní tisk 141
Sbírka zákonů ČR – částka 133
Účinnost od 01.02.2020

ZMĚNA VODNÍHO ZÁKONA
Ohlášení vodoprávnímu úřadu postačí k provedení
vodního díla do plochy 20 000 m2 s výškou hráze do 2,5 m, které slouží ke vzdouvání a akumulaci vod
a které nepodléhá technickobezpečnostnímu dohledu nebo splňuje kritéria pro zařazení do IV. kategorie
technickobezpečnostního dohledu,
Vodním dílem, k jehož provedení postačí ohlášení vodoprávního úřadu podle § 15a odst. 3 vodního zákona se
rozumí vodní nádrž (tj. hráz, zátopa, funkční objekty) a případné s ní souvisejí objekty sloužící k přivedení vody do
této nádrže a odvedení vody z ní do vodního toku.

Při ohlašování se obdobně použijí ustanovení stavebního zákona o ohlašování staveb
Územní rozhodnutí ani územní souhlas se nevydává, dokládá se závazné stanovisko orgánu územního plánování
podle § 96b stavebního zákona
Nejde-li o vodní dílo prováděné v území chráněném podle části třetí nebo čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny,
nevyžaduje se závazné stanovisko orgánu ochrany přírody

ZMĚNA VODNÍHO ZÁKONA
Ohlášení vodoprávnímu úřadu postačí k provedení
terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině do 1,5 m hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však
do 20 000 m2 v nezastavěném území, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací
Terénní úpravy nejsou vodním dílem

Při ohlašování se obdobně použijí ustanovení stavebního zákona o ohlašování staveb
Územní rozhodnutí ani územní souhlas se nevydává, dokládá se závazné stanovisko orgánu územního plánování
podle § 96b stavebního zákona

Nejde-li o terénní úpravy prováděné v území chráněném podle části třetí nebo čtvrté zákona o ochraně přírody a
krajiny, nevyžaduje se závazné stanovisko orgánu ochrany přírody

ZMĚNA VODNÍHO ZÁKONA
Projektová dokumentace ohlašovaného vodního díla obsahuje také
• návrh na zařazení vodního díla do kategorie TBD a rozsah a podmínky provádění TBD
• návrh minimálního zůstatkového průtoku včetně místa a způsobu jeho měření
Souhlasí-li vodoprávní úřad s provedením ohlášeného vodního díla, má se
• nakládání s vodami za povolené
• minimální zůstatkový průtok za stanovený
• vodní dílo zařazené do IV. kategorie TBD

Manipulační řád předloží vlastník vodního díla ke schválení vodoprávnímu úřadu nejpozději s žádostí o kolaudační
souhlas
Stanoven obsah dokumentace terénních úprav

ZMĚNA STAVEBNÍHO ZÁKONA
Ohlášené vodní dílo podléhá kolaudaci (§ 119 odst. 1)
Zpracování projektové dokumentace vodního díla je vybranou činností ve výstavbě (§ 158 odst. 2)
Dokumentaci terénních úprav může zpracovat též osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo
architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe
v projektování staveb (159 odst. 3)
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