SPRÁVCI VODNÍCH TOKŮ
Správce toku
Adresa
Povodí Vltavy, s. p.
Povodí Vltavy, s. p.
Holečkova 8
150 24 PRAHA 5
Hlášení mimořádných událostí
Centrální vodohospodářský dispečink

Povodí Ohře, s. p.

Lesy ČR, s. p.

Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
304 20 PLZEŇ
Povodí Vltavy, s. p. , závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 PRAHA 5
Povodí Ohře, s. p.
Bezručova 4219
430 03 CHOMUTOV
Hlášení mimořádných událostí
Centrální vodohospodářský dispečink
Povodí Ohře, s. p. – závod Terezín
Pražská 319
411 55 TEREZÍN
ST - oblast povodí Ohře, Teplice
Dr.Vrbenského 2874/1
Teplice, 415 01
ST - oblast povodí Vltavy, Benešov
Tyršova 1902
Benešov, 256 01

Telefonní spojení
tel: 221 401 111
fax: 257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz
tel: 257 329 425, 724 067 719
fax: 257 326 310
e-mail: dispecink@pvl.cz
tel: 377 307 111
fax: 377 237 361
tel: 257 099 111
fax: 257 313 522
tel.:474 636 111
fax.:474 624 200
tel: 474 624 264, 474 624 200, 474 636 306,
fax: 474 624 200
e-mail: vhd@poh.cz
tel.:416 707 811
Tel.: 956933312
Fax: 417538708
e-mail: ost56@lesycr.cz
Tel.: 956954111
Fax: 317705619
e-mail: ost54@lesycr.cz

Obec Petrovice
Obec Břežany
Obec Panoší Újezd
Obec Račice
Obec Lišany
Obec Krušovice
Obec Milostín

Obec Olešná
Městys Slabce

Obec Petrovice
Petrovice 14
270 35 Petrovice
Obec Břežany
Břežany 53
270 34 Čistá u Rakovníka
Obec Panoší Újezd
Panoší Újezd 6
270 21 Pavlíkov
Obec Račice
Račice 65
270 24 Račice
Obec Lišany
Pražská 68
270 52 Lišany u Rakovníka
Obec Krušovice
Rabasova 47
270 53 Krušovice
Obec Milostín
Milostín 38
270 04 Milostín
Obec Olešná
Olešná 8
269 01 Olešná
Městys Slabce
Slabce 28
270 41 Slabce

Tel.: 313 543 265
e-mail: ou.petrovice@email.cz
Tel.: 313 549 003
e-mail: obec.brezany@quick.cz
Tel.: 313 533 768
e-mail: oupanosiujezd@seznam.cz
Tel.: 602 224 245
e-mail: obecracice@seznam.cz
Tel.: 313 537 653, 313 537 344
Fax: 313 537 344
e-mail: lisany@poddzbansko.cz
Tel.: 313 564 427
e-mail: obeckrusovice@seznam.cz
Tel.: 313 578 871
Fax: 313 578 871
e-mail: milostin@obecni-urad.net
Tel.: 313 514 672
e-mail: olesna@knezevesko.cz
Tel.: 313 550 144
Fax: 313 550 144
e-mail: mestysslabce@seznam.cz

Kdo je správcem příslušného toku najdete v interaktivní mapě na : http://voda.gov.cz/portal/cz/

Správou vodních toků se rozumí povinnost
a) sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku,
b) pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících v šířce
podle § 49 odst. 2 tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni, s přihlédnutím k tomu, aby jejich druhová
skladba co nejvíce odpovídala přírodním podmínkám daného místa; to neplatí, jde-li o pozemky určené k plnění funkcí lesa,
c) provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu
toku převážně sloužící, která správci vodních toků vlastní, případně je užívají z jiného právního důvodu,
d) připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku,
e) vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen
pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku,
f) oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými
vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě, obnovovat přirozená koryta vodních toků, zejména ve zvlášť chráněných územích a v
územních systémech ekologické stability,
g) spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích,
h) navrhovat opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností vedoucí k obnovení přirozených koryt vodních toků.
Oprávnění při správě vodních toků
Správci vodních toků jsou oprávněni
při výkonu svých práv a povinností vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a stavby, pokud k tomu není třeba povolení
podle zvláštních právních předpisů,
j) z důvodu péče o koryta vodního toku a po projednání s vlastníky pozemků odstraňovat nebo nově vysazovat stromy a keře na pozemcích při
něm v šířce podle odstavce 2,
k) požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí
dodržována,
l) dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním
toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace.
Výkonem uvedených oprávnění nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy týkající se ochrany přírody a krajiny.
Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků
užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to
m) u vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, nejvýše v šířce do 10 m od břehové čáry,
n) u ostatních významných vodních toků jiných než pod písmenem a) nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry,
o) u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry.
i)

