
Termínový kalendář – termíny, které se nevyplácí přehlédnout. 
 

31. ledna 
Odběratelé povrchových vod, podzemních vod a dále ti kteří vypouštějí do vod povrchových 
nebo podzemních vody odpadní v množství přesahujícím v kalendářním roce 6000 m3, nebo 
500m3 za měsíc, jsou  p o v i n n i  jednou ročně ohlašovat příslušným správcům povodí údaje 
o těchto odběrech a vypouštění ( zejména jejich množství a jakost). 
15. února: 
odpady – podání hlášení o produkci a nakládání s odpady 
podzemní vody – předložit poplatkové přiznání za skutečný odběr podzemní vody za 
předchozí kalendářní rok na ČIŽP 
odpadní vody - předložit poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod za předchozí 
kalendářní rok na ČIŽP 
28. února 
včelařství – hlášení o trvalém stanovišti včelstev 

vodovody – vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen předávat příslušnému obecnímu 
úřadu s rozšířenou působností vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z 
jejich provozní evidence vodoprávnímu úřadu za předchozí kalendářní rok 
31. března 
vodovody – na krajský úřad předat celkové výsledky z prováděných odběrů vzorků surové 
vody v místech odběru a z provádění jejich rozborů za předchozí kalendářní rok 
lesy – vlastník lesa předá orgánu státní správy lesů obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností souhrnné údaje lesní hospodářské evidence o plnění závazných ustanovení plánů a 
evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech za předchozí kalendářní rok 
znečišťování ovzduší - poslat krajskému úřadu poplatkové přiznání prostřednictvím 
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle 
jiného právního předpisu. (Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková 
výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 5 000 Kč. Poplatníkem 
poplatku za znečišťování je provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2  
k Zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012). 
25. dubna 
myslivost – uživatelé honiteb vypracují do uvedeného termínu plány chovu a lovu pro zvěř 
spárkatou (MYSL 1), plánu péče o zvěř (MYSL 4 ) a plánu počtu loveckých psů (MYSL 6) 
30.června 
vodovody – vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu 
zmocněn, je povinen zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek 
výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce 
 

25. července 
myslivost – uživatelé honiteb vypracují do uvedeného termínu plán chovu a lovu pro zvěř 
drobnou (MYSL 2), plán lovu ostatních druhů zvěře (MYSL 3) a plánu společných lovů zvěře 
(MYSL 5) 
15. října 
odběr podzemní vody – obec jako odběratel předkládá ČIŽP poplatkové hlášení pro 
stanovení výše záloh poplatku podzemní vody na následující rok 
vypouštění odpadních vod – obec jako znečišťovatel předkládá ČIŽP poplatkové hlášení pro 
stanovení výše záloh poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na 
následující rok 

 

 



Během roku zasílejte 
 
Odpady 
Průběžně zasílat doklady o přepravě nebezpečných odpadů na obec s rozšířenou působností. 
 

Důležité informace:  

 

Vodní hospodářství 
Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběru 
podzemních vod pro individuelní zásobování domácností pitnou vodou a platnost povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních , která nabyla právní 

moci do 31. prosince 2001, zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne 
uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší. Ustanovení § 9 odst. 4 vodního 
zákona tímto bodem není dotčeno ( tj. že dobu platnosti povolení k nakládání s vodami lze 
k návrhu oprávněného prodloužit, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení 
uděleno; při tom platí, že o prodloužení platnosti povolení je nutno požádat nejpozději 6 

měsíců před uplynutím doby na níž bylo povolení vydáno). 
Čl. II zák. č. 20/2004 Sb., kterým se mění zák. č. 254/01 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů. 
 
Ochrana ovzduší 
Kontroly technického stavu a provozu kotlů 
 
Provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 
300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, 
jsou povinni zajistit jejich kontrolu podle zákona O ochraně ovzduší. Kontrolu, která se 
provádí jednou za tři roky, může provést jen odborně způsobilá osoba (firma). Databáze 
těchto osob je umístěna na stránkách Ministerstva životního prostředí www.ipo.mzp.cz.  
 
 
Bližší informace získáte na Odboru životního prostředí, Městský úřad Telč. 


