
 Městský úřad Telč 
 odbor životního prostředí – vodoprávní úřad  
 nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56  Telč 
 pracoviště Na Sádkách 453, 588 56 Telč 

 
tel.:  +420 567 112 495 
fax:  +420 567 112 499 
 
 
 
 
 
 
 
Vaše značka Číslo jednací Vyřizuje Telč 
 Telč10293/2011/OŽP-Pr/231 Ing. Procházka 23.11. 2011 
 
 

Upozornění na povinnost vlastníků vodních děl IV. kategorie provést technicko 

bezpečnostní dohled (dále jen „TBD“) na vodních dílech IV. kategorie (rybnících): 

 

Zákon 254/2001 Sb. o vodách o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vodní zákon“), který nabyl účinnost 1. 1. 2002, ukládá v ustanovení § 59 vlastníkům vodních 

děl mnoho povinností. 

Jednou z povinností je provádět na vlastní náklad u vodního díla (vodní nádrže) TBD, pokud tomuto 

dohledu vodní dílo podléhá.  Této povinnosti podléhají do 31. srpna 2011 všechny vodní nádrže, od 

1. září 2011 pak všechny vodní nádrže, jejichž výška hráze od paty hráze po její korunu je vyšší než 1 

metr a celkový objem vzduté (zadržované) vody přesahuje 1 000 m3. 

U vodních děl zařazených do IV. kategorie má jejich vlastník povinnost provádět TBD 1 x za 10 let. Pro 

vodní díla vybudovaná před 1. lednem 2002, tento termín uplyne 31. prosince 2011. 

TBD na těchto vodních dílech může provádět sám vlastník, ale k prohlídce je povinen přizvat 

vodoprávní úřad (§ 62 odst. 4 písm. b) vodního zákona). Vodoprávní úřad (MěÚ Telč – OŽP) zváží 

svoji účast na prohlídce, ale vlastník díla mu vždy zašle zprávu o výsledcích TBD (§ 62 odst. 4 písm. 

c) vodního zákona), tj. zápis o provedení TBD, který bude obsahovat i záznamy o obchůzkách, které se 

provádí nejméně jedenkrát měsíčně viz. § 9 odst. 2 vyhlášky 471/2001 Sb., o výkonu technicko 

bezpečnostního dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů.  

Na internetových stránkách kraje Vysočina je zveřejněn v dokumentech odboru lesního a vodního 

hospodářství a zemědělství vzor formuláře Zápisu o prohlídce v rámci TBD podle § 11 uvedené 

vyhlášky  

(viz. http://www.kr-vysocina.cz/prezentace-k-ochrane-pred-povodnemi/d-4033878/p1=5409 ). 

 

Příslušným vodoprávním úřadem pro vodní díla IV. kategorie  jsou odbory životního prostředí na 

obecních úřadech obcí s rozšířenou působností – tj. MěÚ Telč, OŽP – vodoprávní úřad. 
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Při nesplnění této povinnosti se vlastník (popř. provozovatel) vystavuje možné sankci. 

 

Žádáme o zveřejnění této informace místně obvyklým způsobem (např. zveřejněním na úřední desce, 

vyhlášením apod.). 

 

Metodický pokyn MZe: (http://eagri.cz/public/web/file/94748/Souhrnny_MP_k_vykonu_TBD.pdf ) 

- zejména str. 23 -30 

 
 
 
 
 
 

   Ing. Vlastislav Soukup 
 vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Telč 
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