
V jakém případě ve věci jednat  
Chtěl bych si postavit rodinný dům / stavbu / objekt na pozemku, který se nachází v blízkosti 
řeky / potoka. 

Charakteristika úkonu  
Podání žádosti o stanovisko státního podniku Povodí Odry jako příslušného správce povodí a 
správce vodního toku pro účely vyřízení:  
- souhlasu ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle zákona  
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění, která však mohou 
ovlivnit vodní poměry. 
- všech druhů povolení pro stavby  

Výsledek úkonu  
Stanovisko k vydání souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb.,  
o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen 
„vodní zákon“) 
Stanovisko k záměru (umístění, stavba) 

Kdy věc řešit  
Stanovisko je třeba řešit ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není povolení podle 
vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to: 
1. ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo 

na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní 
vodní poměry,  

2. ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek  
v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz 
uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod,  

3. ke stavbám, k těžbě nerostů nebo terénním úpravám v záplavových územích, 
4. ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,  
5. ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů. 
Stanovisko správce povodí a stanovisko správce vodního toku je povinným podkladem pro 
vydání povolení ke stavebnímu záměru, ke stavbě vodního díla. Žádost o vydání stanoviska, 
včetně všech náležitostí je nutno na státní podnik Povodí Odry podat níže uvedenými postupy 
v dostatečném časovém předstihu před předpokládaným zahájením vodoprávního řízení.  
Lhůty pro vyřízení žádosti nejsou z hlediska vodního zákona stanoveny, stanoviska jsou 
vydána obvykle ve lhůtě do 30 dní. 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky  
Potřebné doklady pro vydání stanoviska: 
• žádost o stanovisko 
• situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, 

schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 až  
1: 50 000, 

• kopii katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením záměru 
místa stavby, zařízení nebo činnosti, 

• dokumentaci zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, včetně odborného posouzení 
jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny.  

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky  
Potřebné doklady pro vydání stanoviska: 
• žádost o stanovisko 



• situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, 
schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 až  
1: 50 000, 

• kopii katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením záměru 
místa stavby, zařízení nebo činnosti, 

• dokumentaci zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, včetně odborného posouzení 
jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny.  

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky  
Podání je možno zaslat v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu podatelna@pod.cz 
nebo zasláním datové zprávy do datové schránky wwit8gq. 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat  
Písemnou žádost lze podat poštou nebo osobně na podatelně státního podniku Povodí Odry 
na ulici Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava, s uvedením veškerých náležitostí. 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky  
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky  
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu  
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

Opravné prostředky  
Opravné prostředky nejsou stanoveny. 

Časté dotazy  
1. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Žádost o stanovisko k umístění objektu/rodinného domu/stavby v blízkosti vodního toku. 
2. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit: 

Povodí Odry, státní podnik,  
se sídlem Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava. 
Odbor vodohospodářských koncepcí a informací.  
Kontaktní osoby:  
Ing. Jiří Biksadský (tel. 596 657 274), Ing. Kateřina Fochtová (tel 596 657 273),  
Ing. Ivana Přikrylová (tel. 596 657 284) 
V pracovních dnech v dopoledních hodinách nebo po telefonické domluvě. 

3. Podle kterého právního předpisu se postupuje: 
Vyhláška č. 183/2018 o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a 
o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu v platném znění. 

4. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 
Správce dotčeného vodního toku v případě, že není ve správě státního podniku Povodí 
Odry. 

Sankce  
Sankce nejsou stanoveny 

Působnost  
Působení, které není veřejnou správou. 

Oblast  
Vodní hospodářství, odtokové poměry. 

Klíčová slova  
Stavby v blízkosti vodních toků. 

Počátek platnosti popisu úkonu  
01.01.2022 

Konec platnosti popisu úkonu  
- 
 



Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému 
Výsledek úkonu je vedený ve spisové službě po dobu uvedenou ve Spisovém a skartačním 
řádu. 
 

 


