






  

 

 
* Vlastníkem fakturačního vodoměru je vlastník vodovodu. Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel 
vodovodu ze svých provozních nákladů.   

chodník 

komunikace 

chodník 
opravuje provozovatel 
(opravy a údržbu přípojek uložených  

v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, 

zajišťuje provozovatel ze svých provozních 

nákladů) 

VODOVODNÍ ŘAD  
VČETNĚ ODBOČENÍ S UZÁVĚREM  
(majetek vlastníka vodovodu) 

VODOVODNÍ  PŘÍPOJKA  
(majetek jejího vlastníka) 

VNITŘNÍ VODOVOD 

opravuje vlastník přípojky 

opravuje vlastník domu 
č. p. 39  č. p. 39  

veřejné prostranství  

vodovodní řad 

hlavní uzávěr  

vodoměr* 
 

schéma 01 

chodník  

komunikace  

chodník  
opravuje provozovatel  
(opravy a údržbu přípojek uložených  

v pozemcích, které tvoří veřejné 

prostranství, zajišťuje provozovatel ze 

svých provozních nákladů) 

VODOVODNÍ ŘAD  
VČETNĚ ODBOČENÍ S UZÁVĚREM  
(majetek vlastníka vodovodu)  

VODOVODNÍ  PŘÍPOJKA  
(majetek jejího vlastníka)  

VNITŘNÍ VODOVOD 

opravuje vlastník  
vodovodní přípojky 

opravuje vlastník domu 
č. p. 39  č. p. 39 

soukromý pozemek  

vodovodní řad 

hlavní uzávěr  

veřejné prostranství  

vodoměr* 
 
  

schéma 02 



 

 

 
* Vlastníkem fakturačního vodoměru je vlastník vodovodu. Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel 
vodovodu ze svých provozních nákladů.   

chodník

komunikace

chodník opravuje provozovatel 
(opravy a údržbu přípojek uložených  

v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, 

zajišťuje provozovatel ze svých provozních 

nákladů) 

VODOVODNÍ ŘAD  
VČETNĚ ODBOČENÍ S UZÁVĚREM  
(majetek vlastníka vodovodu) 

VODOVODNÍ  PŘÍPOJKA  
(majetek jejího vlastníka) 

VNITŘNÍ VODOVOD 

opravuje vlastník domu 
č. p. 39  

č. p. 39  

soukromý pozemek 

vodovodní řad 

vodoměrná 
šachta 

veřejné prostranství  

hlavní uzávěr 

schéma 03 

chodník

komunikace

chodník opravuje provozovatel 
(opravy a údržbu přípojek uložených  

v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, 

zajišťuje provozovatel ze svých provozních 

nákladů) 

VODOVODNÍ ŘAD  
VČETNĚ ODBOČENÍ S UZÁVĚREM  
(majetek vlastníka vodovodu) 

VODOVODNÍ  PŘÍPOJKA  
(majetek jejího vlastníka) 

VNITŘNÍ VODOVOD 

opravuje vlastník domu 
č. p. 39  

č. p. 39  

soukromý pozemek 

vodovodní řad 

vodoměrná 
šachta 

veřejné prostranství 

hlavní uzávěr 

opravuje vlastník  
vodovodní přípojky 

schéma 04 



 

 

 
* Vlastníkem fakturačního vodoměru je vlastník vodovodu. Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel 
vodovodu ze svých provozních nákladů.   

VODOVODNÍ ŘAD  
VČETNĚ ODBOČENÍ S UZÁVĚREM  
(majetek vlastníka vodovodu) 

VODOVODNÍ  PŘÍPOJKA  
(majetek jejího vlastníka) 

VNITŘNÍ VODOVOD 

opravuje vlastník domu 
č. p. 39  

č. p. 39  

soukromý pozemek 

vodovodní řad 

vodoměr* 
 
  

neveřejné prostranství 

hlavní uzávěr  

opravuje vlastník  
vodovodní přípojky 

schéma 05 

VODOVODNÍ ŘAD  
VČETNĚ ODBOČENÍ S UZÁVĚREM  
(majetek vlastníka vodovodu) 

VODOVODNÍ  PŘÍPOJKA  
(majetek jejího vlastníka) 

VNITŘNÍ VODOVOD 

opravuje vlastník domu 
č. p. 39  

č. p. 39  

soukromý pozemek 

vodovodní řad  

vodoměr* 
 

neveřejné prostranství 

hlavní uzávěr  

opravuje vlastník  
vodovodní přípojky   

schéma 06 



 

 
 

 
* Vlastníkem fakturačního vodoměru je vlastník vodovodu. Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel 
vodovodu ze svých provozních nákladů.   

opravuje vlastník  
vodovodní přípojky 

VODOVODNÍ ŘAD  
VČETNĚ ODBOČENÍ S UZÁVĚREM  
(majetek vlastníka vodovodu) 

VODOVODNÍ  PŘÍPOJKA  
(majetek jejího vlastníka) 

VNITŘNÍ VODOVOD opravuje vlastník domu 
č. p. 39  

č. p. 39  

soukromý pozemek 

vodovodní řad  

vodoměrná 
šachta  

neveřejné prostranství 

hlavní uzávěr  

soukromý pozemek 

schéma 07 

opravuje vlastník  
vodovodní přípojky 

VODOVODNÍ ŘAD  
VČETNĚ ODBOČENÍ S UZÁVĚREM  
(majetek vlastníka vodovodu) 

VODOVODNÍ  PŘÍPOJKA  
(majetek jejího vlastníka) 

VNITŘNÍ VODOVOD opravuje vlastník domu 
č. p. 39  

č. p. 39  

soukromý pozemek 

vodovodní řad 

vodoměrná 
šachta 

neveřejné prostranství 

hlavní uzávěr 

soukromý pozemek 

schéma 08 



 

 
 

 
* Vlastníkem fakturačního vodoměru je vlastník vodovodu. Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel 
vodovodu ze svých provozních nákladů. 

chodník 

komunikace 

chodník 

opravuje provozovatel 
(opravy a údržbu přípojek uložených  

v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, 

zajišťuje provozovatel ze svých provozních 

nákladů) 

VODOVODNÍ ŘAD  
VČETNĚ ODBOČENÍ S UZÁVĚREM  
(majetek vlastníka vodovodu) 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA  
(majetek jejího vlastníka)  

VNITŘNÍ VODOVOD 

opravuje vlastník přípojky 

opravuje vlastník domu 
č. p. 39 

č. p. 39 

vodovodní řad 

vodoměr* 
 
 

veřejné prostranství  

hlavní uzávěr 

schéma 09 

chodník 

komunikace 

chodník 

VODOVODNÍ ŘAD  
VČETNĚ ODBOČENÍ S UZÁVĚREM  
(majetek vlastníka vodovodu) 

č. p. 39 

vodovodní řad 

vodoměr* 
 

veřejné prostranství 

vodoměr* 
 

č. p. 65 

hlavní 
uzávěr 

hlavní 
uzávěr 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY  
– opravy a údržbu přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, 
zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů,  
- část přípojky umístěné v domě opravuje vlastník přípojky 

schéma 10 

vodovodní  přípojky  
(majetek jejich vlastníků) 



  
* Vlastníkem fakturačního vodoměru je vlastník vodovodu. Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel 
vodovodu ze svých provozních nákladů.

veřejné prostranství 

chodník 

opravuje provozovatel 
(opravy a údržbu přípojek uložených  

v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, 

zajišťuje provozovatel ze svých provozních 

nákladů) 

VODOVODNÍ ŘAD  
VČETNĚ ODBOČENÍ S UZÁVĚREM  
(majetek vlastníka vodovodu) 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA  
(majetek jejího vlastníka)  

opravuje vlastník přípojky 

č. p. 39 

soukromý pozemek 
-  pokud   NENÍ  
   veřejným prostranstvím 

vodovodní řad 

hlavní uzávěr 

veřejné prostranství  
opravuje provozovatel 
(opravy a údržbu přípojek uložených  

v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, 

zajišťuje provozovatel ze svých provozních 

nákladů) 

opravuje vlastník přípojky 

komunikace 

schéma 11 

vodoměr* 
 
 

veřejné prostranství 

chodník 

opravuje provozovatel 
(opravy a údržbu přípojek uložených  

v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, 

zajišťuje provozovatel ze svých provozních 

nákladů) 

VODOVODNÍ ŘAD  
VČETNĚ ODBOČENÍ S UZÁVĚREM  
(majetek vlastníka vodovodu) 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA  
(majetek jejího vlastníka)   

č. p. 39 

soukromý pozemek 
-  pokud   JE  
   veřejným prostranstvím 

vodovodní řad 

hlavní uzávěr 

veřejné prostranství 

opravuje vlastník přípojky 

komunikace 

schéma 12 

vodoměr* 
 
 



 

 
 
 

 
 
  

KANALIZAČNÍ  STOKA 

KANALIZAČNÍ  PŘÍPOJKA 

VEŘEJNÉ  PROSTRANSTVÍ 

KOMUNIKACE 

CHODNÍK 

CHODNÍK 

Opravuje provozovatel 
(opravy a údržbu přípojek uložených  
v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, 
zajišťuje provozovatel ze svých provozních 
nákladů) 

KANALIZAČNÍ STOKA 
(majetek vlastníka kanalizace)  

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
(majetek jejího vlastníka)  

VNITŘNÍ KANALIZACE 
Opravuje vlastník domu  
č. p. 39 

č. p. 39 

schéma 13 

opravuje provozovatel  
(opravy a údržbu přípojek uložených  
v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, 
zajišťuje provozovatel ze svých provozních 
nákladů) 

KOMUNIKACE 

CHODNÍK 

CHODNÍK 

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA  
(majetek jejího vlastníka)  

VNITŘNÍ KANALIZACE  

KANALIZAČNÍ STOKA 
(majetek vlastníka kanalizace)  

veřejné prostranství  

svod  dešťových  vod 

KANALIZAČNÍ  STOKA 

KANALIZAČNÍ  PŘÍPOJKA 

opravuje vlastník domu  
č. p. 39 

VEŘEJNÉ  PROSTRANSTVÍ 

č. p. 39 

schéma 14 



 
 

 
 
 

 
 
  

ŠACHTA 

KOMUNIKACE 

VEŘEJNÉ  PROSTRANSTVÍ 

KANALIZAČNÍ  STOKA 

KANALIZAČNÍ  PŘÍPOJKA 

SOUKROMÝ  POZEMEK 

CHODNÍK 

VNITŘNÍ KANALIZACE  

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA  
(majetek jejího vlastníka)  

KANALIZAČNÍ STOKA  
(majetek vlastníka kanalizace)  

opravuje provozovatel  
(opravy a údržbu přípojek uložených  
v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, 
zajišťuje provozovatel ze svých provozních 
nákladů)  

opravuje vlastník domu  
č. p. 39 

opravuje vlastník   
kanalizační přípojky 

č. p. 39 

schéma 15 

ŠACHTA 

SOUKROMÝ  
POZEMEK 

VEŘEJNÉ  PROSTRANSTVÍ 

KANALIZAČNÍ  STOKA 

KANALIZAČNÍ  PŘÍPOJKA 

CHODNÍK 

KOMUNIKACE 

opravuje provozovatel  
(opravy a údržbu přípojek uložených  
v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, 
zajišťuje provozovatel ze svých provozních 
nákladů)  

opravuje vlastník domu  
č. p. 39  

SVOD  DEŠŤOVÝCH  VOD 

KANALIZAČNÍ STOKA  
(majetek vlastníka kanalizace)  

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA   
(majetek jejího vlastníka)  

VNITŘNÍ  KANALIZACE   
(majetek vlastníka domu č. p. 39) 

č. p. 39 

schéma 16 



 

 
 
 

 
 
  

ŠACHTA 

SOUKROMÝ 
POZEMEK 

VEŘEJNÉ  PROSTRANSTVÍ 

KANALIZAČNÍ  STOKA 

KANALIZAČNÍ  PŘÍPOJKA 

CHODNÍK 

KOMUNIKACE 

opravuje provozovatel  
(opravy a údržbu přípojek uložených  
v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, 
zajišťuje provozovatel ze svých provozních 
nákladů)  

opravuje vlastník domu  
č. p. 39 

KANALIZAČNÍ STOKA  
(majetek vlastníka kanalizace)  

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA  
(majetek jejího vlastníka)  

VNITŘNÍ KANALIZACE  
(majetek vlastníka domu č. p. 39) 

opravuje vlastník  
kanalizační přípojky 

č. p. 39 

schéma 17 

ŠACHTA 

SOUKROMÝ 
POZEMEK 

VEŘEJNÉ  PROSTRANSTVÍ 

KANALIZAČNÍ  STOKA 

CHODNÍK 

KOMUNIKACE 

opravuje provozovatel  
(opravy a údržbu přípojek uložených  

v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, 

zajišťuje provozovatel ze svých provozních 

nákladů) 

1 - opravuje vlastník domu  
      č. p. 39  a  č. p. 65 
 
 

KANALIZAČNÍ STOKA  
(majetek vlastníka kanalizace)  

 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
(v majetku jejího vlastníka) 

       VNITŘNÍ KANALIZACE 
      (majetek vlastníka domu 
       č. p. 39  a  č. p. 65) 

VEŘEJNÉ  PROSTRANSTVÍ 

Vlastník domu č. p. 39 a č. p. 65 a veřejného prostranství je stejná osoba 

č. p. 39 č. p. 65 

schéma 18 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ŠACHTA 

SOUKROMÝ 
POZEMEK 

VEŘEJNÉ  PROSTRANSTVÍ 

KANALIZAČNÍ  STOKA 

CHODNÍK 

KOMUNIKACE 

 opravuje provozovatel  
(opravy a údržbu přípojek uložených  

v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, 

zajišťuje provozovatel ze svých provozních 

nákladů) 

 

KANALIZAČNÍ STOKA  
(majetek vlastníka kanalizace)  

 
       KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 
      (v majetku jejich vlastníků) 

VEŘEJNÉ  PROSTRANSTVÍ 

 
 Vlastník domu č. p. 39, vlastník domu č. p. 65 jsou různé osoby 

č. p. 39 č. p. 65 

schéma 19 

KANALIZAČNÍ  STOKA 

KANALIZAČNÍ 
PŘÍPOJKA 

VEŘEJNÉ  PROSTRANSTVÍ 

KOMUNIKACE 

CHODNÍK 

CHODNÍK 

č. p. 330 

Opravuje provozovatel 
(opravy a údržbu přípojek uložených  

v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, 

zajišťuje provozovatel ze svých provozních 

nákladů) 

KANALIZAČNÍ STOKA 
(majetek vlastníka kanalizace)  

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
(majetek jejího vlastníka)  

VNITŘNÍ KANALIZACE  

Opravují vlastníci domů  
č. p. 331 

uliční zástavba uliční zástavba 

schéma 20 



 
 
 
 

Opravuje provozovatel 
(opravy a údržbu přípojek uložených  

v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, 

zajišťuje provozovatel ze svých provozních 

nákladů) 

KOMUNIKACE 

CHODNÍK 

CHODNÍK 

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA   
(majetek jejího vlastníka)  

VNITŘNÍ KANALIZACE   

KANALIZAČNÍ STOKA  
(majetek vlastníka kanalizace)  

č. p. 65 

VEŘEJNÉ 
PROSTRANSTVÍ  

KANALIZAČNÍ  STOKA 

KANALIZAČNÍ  PŘÍPOJKA 

Opravuje vlastník domu  
č. p. 65 

VEŘEJNÉ  PROSTRANSTVÍ 

garáž 

bazén 

schéma 21 



 

 
 

 

KOMUNIKACE 
VODOVODNÍ ŘAD  

VODOVODNÍ ŘAD  
VČETNĚ ODBOČENÍ S UZÁVĚREM 
(majetek vlastníka vodovodu)  

A 

A A 

A 

VODOMĚRNÁ 
ŠACHTA  

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
(v majetku jejího vlastníka) 

VNITŘNÍ VODOVOD 

AREÁL  JEDNOHO  VLASTNÍKA  schéma 22 

KOMUNIKACE 
VODOVODNÍ ŘAD  

VODOVODNÍ ŘAD  
VČETNĚ ODBOČENÍ S UZÁVĚREM 
(majetek vlastníka vodovodu)  

A 

B C 

D 

AREÁL  PO  ROZDĚLENÍ  –  4  VLASTNÍCI  

VODOMĚR 

VODOVODNÍ 
PŘÍPOJKY 

(majetek jejich 
vlastníků) 

VODOVODNÍ 
PŘÍPOJKY 

(majetek jejich 
vlastníků) 

VODOMĚR

VNITŘNÍ VODOVOD 

VODOVODNÍ  ŘAD  
postup podle § 3a  
zákona  č. 274/2001 Sb. 

schéma 23 

VODOMĚR

VODOMĚR
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