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Sbírka zákonů a nařízení
síékíti eeslccs>olovensfeéMo.

Částka 63. Vydána dne 18. července 1925.

Obsah: (1@0. 162.) 160. Nařízení, kterým se upravuje zařízení a vedení vodních knih se sbírkami 
listin, map a plánů v území mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus. — 161. Nariadenie, kterým 
sa upravuje pre Slovensko a Podkarpatská Rus zariadenie a vedenie vodných knih so sbierkami 
listin, máp a plánov. 162. Nařízení o zkouškách kandidátek odborného učitelství nižších 
hospodyňských škol zemědělských.

160.
Vládní nařízení 

ze dne 8. července 1925,
kterým se upravuje zařízení a vedení vodních 
knih se sbírkami listin, map a plánů v území 

mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 101 zákona ze dne 28. srpna 1870, č. 71 
čes. z. § 100 zákona ze dne 28. srpna 1870, 
č. 65 mor. z. z., jakož i § 100 zákona ze dne
28. srpna 1870, č. 51 slez. z. z., ve znění zákona 
ze dne 6. března 1873, č. 28 slez. z. z. (zem
ských zákonů vodních):

§ 1.

Podle ustanovení §§ 57 a 100 čes. zemského 
zákona vodního a §§ 56 a 99 zemských vodních 
zákonů moravského a slezského vede každý 
politický úřad I. stolice vodní knihu se sbír
kou listin, map a plánů a s rejstříkem.

§ 2.
Do vodní knihy buďtež zapisována za účelem 

evidence veškerá v okresu již trvající nebo 
podle uvedených zákonů příště nově vzniklá 
práva na užívání vody, pokud jest k nim třeba 
povolení úředního nebo by ho bylo třeba, kdyby 
ty které stavby neprováděl stát, pak ustano- 
yení o výši vodních cejchů, údaje o vodních 
družstvech v § 6 tohoto nařízení uvedené, 
jakož i změny těchto práv, ustanovení a údajů.

§ 3.
Vodní kniha skládá se z
1. podacího protokolu,
2. vlastní vodní knihy a
3. sbírky listin, map a plánů a rejstříku.

§ 4.
Podací protokol vodní má tyto rubriky :
1. běžné číslo,
2. den, měsíc a rok, kdy spis došel,.
3. jméno úřadu, zápis nařizujícího, a struč

né udání předmětu zápisu,

4. datum a číslo výměru, jímž zápis nařízen,
5. číslo vložky vodní knihy, do níž se stal 

zápis,
6. počet příloh.

§ 5.
C1) Pro každé právo, které se má zapsati 

do vodní knihy, budiž vyhrazena zvláštní 
vložka, obsahující dle potřeby více listů, nej
méně však jeden list. Změny tohoto práva za
pisují se do téže vložky v časovém pořádku.

(2) Vložky mají tyto rubriky:
1. řadové číslo a datum zápisu;
2. jméno obce, po případě též osady a vody, 

katastrální číslo pozemku a jméno oprávněné 
osoby (název vodního družstva);

8. označení způsobu užívání vody a pří
slušných zařízení;

4. služebnosti k právu na užívání vody se 
vztahující;

5. odkaz ke sbírce listin;

6. poznámka.

(3) Do těchto sloupců buďtež zapisovány:
ad 1. Řadové číslo a datum zápisu.
ad 2. Jméno obce, po případě též osady, 

v níž jest předmět zápisu do vodní knihy, 
jméno vody a nemovitosti (s udáním kata
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strálních čísel), s níž jest spojeno právo na 
užívání vody, a jméno oprávněné osoby 
(u vodních družstev název družstva). Je-li 
zjištěna vodnost toku, budiž zde rovněž uve
dena; stalo-li se zjištění čsl. státním hydrolo- 
gickým ústavem, možno při tom poukázati na 
příslušnou jeho publikaci. Úřadu známé změ
ny oprávněných osob (vodních družstev) 
buďtež zapisovány do vodní knihy z úřední 
povinnosti.

ad 3. Označení způsobu, účelu, rozsahu 
a míry užívání vody a příslušných zařízení. 
V této rubrice jest popsati a udati výškové 
koty fixního bodu a normálu. Provedly-Ii 
orgány státní správy podél vodního toku přes
nou _ nivelaci, buďtež " nadmořské výšky vý
značných bodů při všech zápisech do vodní 
knihy vztaženy na tuto nivelaci. Za tím úče
lem třeba ke společné sbírce listin a plánů 
vodní knihy připojiti podélné profily vodních 
toků, pokud jsou vydávány čsl. státním ústa
vem hydrologickým.

Do rubriky třetí jest zapisovat! zejména:
a) při silotvorných dílech:

Rozměry a výškové koty zařízení zdýmacího 
(se vztahem k fixnímu bodu), zařízení vpou- 
šťěcího, stavidel závodních a jalových, odleh- 
čovacích zařízení, náhonu a odpadu (s udáním 
příslušného normálního a maximálního množ
ství vody), počet vodních motorů a charakte
ristické rozměry pro výpočet jich průtočné 
kapacity, nejvyšší kapacitu v rn3 vteř., povo
lený spád v metrech, nejvyšší výkonnost v koň
ských silách vodních motorů (počet instalo
vaných koňských sil), po případě povolené 
množství vody a výkon v koňských silách mo
torů při nej vyšším a nej nižším stavu vody.

Konečně budiž popsáno zařízení poháněné 
vodními motory a udána náhradní síla.

b) Při zařízení na odběr vody nebo zavod
ňování :

Povolené nejvyšší množství odběru vody 
v té které době, rozměry a výškové koty zdý
macího zařízení, hlavního napájecího stavidla, 
potrubí, celoroční vodní potřebu podniku, a to 
u podniků zavodňovacích celkovou potřebu 
pro letní závlahu a pro jarní i podzimní za
vodnění, a rozlohu zavodňovaných pozemků 
s udáním soustavy zavodňovací a postupu zá
vlahy s odkazem na případný zavodňovací 
řád uložený ve sbírce listin.

c) Při vpouštění splašků, látek odpadních 
a vod důlních:

Způsob a rozsah provozu, povolené největší 
vteřinové množství vpouštěné odpadní vody

(pevných látek), druh a míru znečištění (po 
případě její charakter po stránce fýsikální, 
chemické a bakteriologické) a způsob čištění 
(čisticí zařízení).

d) Při regulaci vodních toků a plošném od
vodňování pozemků:

Průtočnou kapacitu regulovaného toku, 
plochu povodí, délku regulovaného toku, roz
sah odvodnění v hektarech a způsob odvodně
ní (otevřené příkopy nebo drenáž).

e) Při vodovodech:
Způsob a množství odběru vody (jímání 

z otevřených toků, zachycení vod a pramenů, 
hloubené neb artézské studně), velikost jíma
cího území v hektarech, po případě nazna
čení území ochranného.

f) Při vodních nádržích a rybnících:
Účel, k němuž vodní nádrž jest určena, 

výškovou kotu nej vyššího přípustného na
držení, vodní plochu nádrže v nú a obsah 

•nádrže v m3 při nejvyšší hladině, docílený 
maximální retenční prostor, plochu povodí, 
rozměry, výškové koty a největší průtočnou 
kapacitu přepadů a výpustných zařízení a 
druh hrází. Užívá-li se dvojího napuštění, na 
př. zimního a letního, buďtež uvedeny výš
kové koty nadržení s určením doby. __

g) U přívozů:
U přívozů buďtež udány pozemkové par

cely, mezi nimiž se provozuje přívoz, zařízení 
přívozu (zda lanový nebo řetězový, se spod
ním či horním lanem), udržuje-li se jím spo
jení na komunikaci veřejné či soukromá.

h) Při mostech:
Světlost, průtočnou plochu a průtočnou ka

pacitu mostu á vzdutí způsobené mostem 
v m, pokud jest podle skutečného pozorování 
nebo výpočtu známo.

ad 4. Označení služebností (reálních i osob
ních) vztahujících se k právu na užívání vody. 
Při tom buďtež odděleně zapisovány:

a) služebnosti ve prospěch vodního práva 
neb oprávněné osoby (vodního družstva),

b) služebnosti váznoucí na vodním právu 
ve prospěch pozemků, jiných vodních práv 
nebo třetích osob.

ad 5. Data a čísla nálezů o udělení vodo
právního povolení, jeho prodloužení, povolení 
změn, nálezu kolaudačního neb normačního 
atd., dobu trvání propůjčeného práva.

ad 6. Poznámky. V této rubrice buďtež uve
dena ustanovení o povinnosti udržovati září-
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zení, o obsluze díla a případná omezení vod
ního práva nastalá povolením jiného práva.

Jde-li o práva vodního družstva, jest tuto 
udati řadové číslo, pod nímž jest vodní druž
stvo zapsáno v záznamu vodních družstev 
(§ 6).

Konečně budiž uvedeno datum a výsledek 
úředního zjištění podle § 12.

§ 6.

(1) O vodních družstvech nutno mimo to 
vésti zvláštní záznam tvořící součást vodní 
knihy, a to tak, aby každé družstvo mělo 
aspoň jeden list s těmito rubrikami:

1. číslo řadové;
2. název vodního družstva, číslo vložky 

vodní knihy, ve které jest zapsáno vodní 
právo vodního družstva, sídlo správy druž
stva ;

3. účel a rozsah vodního družstva s odka
zem k listině uznávající právní trvání vod
ního družstvk, ke stanovám jeho a k sezna
mům členů družstva a pozemků družstevních, 
uloženým ve sbírce listin;

4. jméno, stav a bydliště osob, které zastu
pují družstvo na venek, po případě též jména 
členů výboru družstva;

5. jméno, stav, bydliště a podpis osob, 
které podpisují za představenstvo;

6. odkaz ke sbírce listin;
7. poznámka.
(2) Představenstva vodních družstev jsou 

povinna neprodleně oznamovati politickému 
úřadu I. stolice veškeré změny členstva druž
stva i skutečností uvedených v předcházejícím 
odstavci pod č. 4. a 5.

§ 7-
(!) Vložky vodní knihy jsou svázány v při

měřeně velký svazek, po případě více svazků 
foliového formátu podle číselného pořadí jed
notlivých vložek, počínajíc číslem 1. Na prv
ním listu budiž úředně udán počet vložek, 
které vodní kniha nebo ten který její svazek 
obsahuje.

(2) Je-li původní vložka již popsána, určí 
Se pro pokračování zápisů další listy s označe
ním jejich souvislosti s původní vložkou a 
s nezměněným číslem jejím.

(3) Sahá-li předmět zapsaného vodního 
práva do obvodu dvou nebo více politických 
okresů, budiž zapsáno především ve vodní 
knize vedené při politickém úřadě I. stolice,

u kterého bylo o vodním právu rozhodováno; 
při této vodní knize vede se též sbírka listin 
a plánů, úřad, provedší zápis, sdělí znění jeho 
ostatním dotčeným úřadům, které vykonají 
stejný zápis ve svých vodních knihách, ozna- 
číce v rubrice 6. všechny vodní knihy, 
v nichž je právo to zapsáno, s udáním, u které 
vodní knihy se vede sbírka listin a plánů.

§ S.
(1) Pro každou vodní knihu budiž opatřena 

mapa politického okresu v měřítku 1: 25.000; 
v této mapě označí se modrou barvou veškeré 
vodní toky, rybníky, jezera i umělé* nádrže 
vodní; vodní toky se očíslují červeně způso
bem naznačeným v § 9. Do této mapy se za
kreslí veškerá vodní díla i zařízení, na něž se 
vztahují práva zapsaná ve vodní knize. Mimo 
vodní díla, která se zakreslí a očíslují čer
veně, buďtež v řečené mapě zakresleny zvláště 
silnice, cesty a dráhy, které svými příkopy 
nebo vozovkou odvádějí vodu, i mosty a pod. 
objekty na tocích ležící, veškeré vodočty, kilo- 
metrování toků a pevné body přesné státní 
nivelace a hranice zemí, žup, okresů a kata
strálních obcí (černě). Objekty odvádějící 
vodu buďtež zakresleny červeně a vodní po
trubí čárkovaně modře, plochy odvodněné 
buďtež položeny červeně, plochy zavodněné 
zeleně. U podniků zavodňovacích neb odvod- 
ňovacích zakreslí se pouze hlavní náhon za- 
vodňovací s hlavním napájecím, stavidlem ze
leně neb hlavní příkop odvodňovací červeně.

U podniků vodovodních budiž zakresleno 
jímací území (slabě modře čárkovaně), re- 
servoiry, hlavní potrubí výtlačné a rozváděči 
(modře). V případech, kde objekty vodní jsou 
soustředěny, lze připojiti mapky postranní ve 
větším měřítku (na př. katastrálním).

(2) Mapa budiž vypracována jako kopie 
listů původního vyměřování (topografické 
sekce); tam, kde by zakreslením nestaly se 
topografické mapy nepřehlednými, možno za
kreslení provádět! přímo do topografických 
map.

Listy sekcí zůstanou v původním formátu, 
podlepí se a uloží v tuhých deskách.

§ 9.
(i) V mapě (§ 8) označí se každý vodní 

tok, k němuž se vztahují povolená vodní 
práva, pořadem římskou číslicí; práva k uží
vání vod na témže vodním toku označí se arab
skými čísly pořadovými. Vodní práva, jichž 
předmět není přímo na toku (na př. při me- 
lioračních družstvech a vodovodech), buďtež
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označena zakroužkovanými arabskými čísli
cemi u toku, v jehož povodí jsou buď celá, 
nebo většinou. Podružné přítoky nemusí býti 
samostatně číslovány, nýbrž vodní práva 
k nim se vztahující uvedou se u toku, do ně
hož se vlévají.

(2) K evidenci zápisů do vodních knih zřídí 
se rejstřík, v němž buďtež zapsány nejprve 
veškeré vodní toky v pořadí, jak jsou ozna
čeny římskými čísly; pro každý tok sestaví se 
seznam podle čísel, zapsaných vodních práv, 
takže každé zapsané vodní právo se označí 
římskou a arabskou číslicí. Jednotlivá práva 
buďtež číslována pokud možno v pořadí proti 
vodě a po nich nechť následují práva k uží
vání vod, která nejsou přímo na toku. Při 
pozdějších zápisech budiž pokračováno v čí
slování postupném.

(8) Každá vložka vodní knihy budiž opa
třena vedle pořadového čísla psaného černě 
ještě římskou a arabskou číslicí rejstříku 
(mapy) psanými červeně. V rejstříku buďtež 
vedle čísel vodního práva zapsány též jeho po
řadové číslo ve vodní knize (číslo vložky) a 
stránka vodní knihy, na níž se stal zápis.

§ 10.

(!) Ve sbírce listin a plánů budiž pro všech
ny zápisy téže vložky vodní knihy zřízena 
obálka z polotuhého papíru nebo ze dvou de
sek archového formátu, do níž se vloží: opis 
povolovací listiny s plány, povolujícím úřa
dem klausulovanými, opis kolaudačního ná
lezu, opis výměru o normování a opisy listin, 
jimiž byly povoleny změny vodního práva; 
při zápisech nových nálezů lze přikládati mí
sto opisů stejnopisy.

(2) U vodních družstev budiž přiložen též 
opis listiny uznávající právní trvání vodního 
družstva/ stanovy, seznam družstevních po
zemků (nemovitostí) a členů družstva; z plá
nů pak mimo situaci toliko ony plány, jež jsou 
důležitý s hlediska vodoprávního (na př. ná
kresy zařízení, která se vztahují na používání 
vody).

(3) U staveb prováděných státní správou 
nebo veřejnoprávními korporacemi, pokud 
jde o projekty velmi obsáhlé, může býti za
ložena toliko povšechná situace s názornými 
řezy a technickou zprávou s poukazem, u kte
rého úřadu jsou uloženy podrobné plány. To
též platí i pro obsáhlejší podniky vodních 
družstev, při nichž mohou býti uloženy po
drobné plány u veřejného úřadu (orgánu), 
jenž byl pověřen udržovacím dozorem.

(4) Obálka opatří se nápisem „Sbírka listin
a plánů ke vložce vodní knihy č............... “ a
připojí se k ní seznam spisů a plánů do ní vlo
žených.

(5) Sbírka listin a plánů s přílohami budiž 
uložena tak, aby listiny a plány pro každý tok 
označený římskou číslicí byly uloženy zvláště.

(G) Vedle sbírky listin a plánů pro jednot
livé vložky vodní knihy ukládají se ve vše
obecné sbírce společné listiny a plány, publi
kace čsl. státního ústavu hydrologického, si
tuace, podélné profily a jiné plány vodních 
toků, vydávané tímto ústavem, vodočetná 
pozorování, výsledky měření průtočných 
množství, seznamy značek velké vody a pod.

V téže sbírce lze uložiti též data získaná od 
finančních úřadů při vyměřování daně 
z vodní síly.

§ 11.
(1) Úřad, dávající povolení k užívání vody, 

o němž má býti učiněn zápis do vodní knihy 
(§2), určí zároveň též znění zápisů, jež mají 
býti v důsledku tohoto povolení učiněny do 
vodní knihy, a sdělí je všem, jimž doručí po
volení k užívání vody, současně s tímto po
volením. Dojde-li v cestě instanční ke 
změně daného povolení, určí rozhodující 
úřad změny zápisů tím po případě podmí
něné; změny ty sdělí se současně s doručením 
rozhodnutí všem, jimž se rozhodnutí zašle. 
Nabude-li povolení právní moci, provede úřad 
vodní knihy vedoucí příslušné úkony ve vodní 
knize.

(2) Zápisy práv, ustanovení a údajů v § 2 
naznačených nebo změn již platných práv. 
k užívání vody dějí se do vodní knihy podle 
časového pořadí ode dne, kdy toto nařízení na
bude účinnosti, podle jeho předpisů, pokud ke 
vzniku těchto práv a ustanovení platně dojde 
nebo pokud tyto údaje budou úřadu učiněny 
tohoto dne nebo později.

(3) Dojde-li ke změně již platných práv 
k užívání vod po dni, kdy toto nařízení nabude 
účinnosti, prohlédne úřad vedoucí vodní knihy 
dříve, než zapíše tuto změnu do vodní knihy, 
též dosavadní zápisy tohoto práva ve vodní 
knize a zařídí doplnění vodní knihy a sbírky, 
listin a plánů podle předpisů tohoto nařízení, 
pokud právě povolenou změnou dřívější zá
pisy se nestaly bezpředmětnými a pokud jest 
to dle povolovacích listin možno. Zápisy změ
něné pozdějšími zápisy podtrhnou se červeně 
a v rubrice „poznámka" uvede se při nich řa
dové číslo pozměňujícího zápisu;
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(4) Jestliže vodní právo podle pravoplat
ného výroku úřadu již neexistuje, přeškrtne 
se celá vložka vodní knihy červeně a v rubrice 
„poznámka" a na obalu listin a plánů náleže
jících k tomuto vodnímu právu poznamená se 
zánik práva.

§ 12.
í1) Politický úřad I. stolice jest též povinen 

postarati se o to, aby byla co nejdříve zjištěna 
práva, ustanovení a údaje, které mají býti 
v jeho okresu podle § 2 zapsány do vodní 
knihy, avšak až do doby, kdy se zjištění koná, 
tam z jakékoli příčiny zapsány nebyly nebo 
jsou zapsány způsobem tomuto nařízení ne
vyhovujícím, a zapsati takováto práva, usta
novení a údaje nebo po případě zápis jich do- 
plniti nebo změniti podle předpisů tohoto na
řízení, pokud jest to podle povolovacích listin 
možno.

(2) Zjištění toto provede politický úřad I. 
stolice .především podle pomůcek, které má po 
ruce nebo které si může opatřili, a to zejména 
i tím, že s upozorněním na ustanovení § 71 
vod. zákona českého, případně §,70 vod. zá
kona moravského nebo slezského vyzve buď 
všechny nebo jednotlivé držitele práv, o něž 
jde, aby se přesvědčili, zda jsou jejich práva 
řádně zapsána ve vodní knize, a není-li tomu 
tak, oznámili mu to, nebo že vyzve držitele na
značených práv, aby mu v přiměřené lhůtě 
předložili potřebné doklady a pomůcky k na
hlédnutí. Neuposlechnutí takového příkazu 
trestá se dle § 71 vod. zákona českého, pří
padně § 70 vod. zákona moravského nebo 
slezského.

(3) Nemá-li politický úřad I.- stolice podle 
výsledku uvedeného zjištění a případného 
dalšího šetření pochybnosti o trvání a rozsahu 
práv, o něž jde, a míře jejich výkonu, provede 
ve vodní knize, pokud jest to podle povolova
cích listin možno, podle předpisů tohoto naří
zení potřebný zápis neb doplnění nebo změnu 
dosavadního zápisu; nemá-li však dostatečné
ho podkladu pro vyplnění všech rubrik vodní 
knihy, vyplní je, pokud jest to podle nepo
chybně zjištěného stavu věci a povolovacích 
listin možno. Nelze-li šetřením odstraniti po
chybnosti o trvání a rozsahu práv, o něž jde, 
nebo o míře jejich výkonu, provede politický 
úřad I. stolice ve vodní knize zápisy, po pří
padě změny neb doplňky dle skutečného stavu 
a poznamená to v rubrice 6. příslušné vložky. 
O zápisech ve vodní knize nebo doplňcích a 
změnách dosavadních zápisů provedených po
dle předpisů tohoto paragrafu zpraví úřad 
držitele těch kterých práv a po případě i jiné 
zajemníky.

(4) Zjistí-li politický úřad I. stolice, že sku
tečný stav užívání vody se nesrovnává se sta
vem právním, zařídí, čeho potřebí, dle ustano
vení vodního zákona.

§ 13.
(!) Zjistí-li úřad, že zápis do vodní knihy 

stal se nesprávně, provede opravu z úřední 
povinnosti nebo k návrhu zájemníků.

(2) Není připustilo ve vodní knize škrtati 
nebo radírovati, a je-li nutná oprava, děje se 
zvláštním zápisem.

§ 14.
t1) Každý může v úředních hodinách a 

místnostech za dozoru úředního nahlédnouti 
do vodní knihy a do sbírky listin a plánů i do 
vodní mapy a sdělati si tužkou za šetření ná
ležité opatrnosti výtahy, opisy i náčrty plánů.

(2) Strany si mohou vyžádati též úředně 
ověřené výtahy a opisy z vodní knihy, jakož 
i kopii plánů za náhradu hotových výloh a 
předepsaný kolkový poplatek,

(3) Vodní kniha a její přílohy nesmějí býti 
odneseny z úředních místností a není dovo
leno vypůjčiti si ani pro úřední potřebu spisy 
ze sbírky listin a plánů.,

§ 15.
Úřady vedoucí vodní knihy jsou oprávněny 

vyžadovali si od úřadů finančních, jimž ná
leží vyměřovati daň z vodní síly, i od čsl. 
ústavu hydrologického vysvětlení a pomůcky 
potřebné pro doplňování vodních knih.

§ 16.
(1) Nařízení ministerstva orby v dohodl 

s ministerstvy vnitra, spravedlnosti a obcho
du ze dne 20. září 1872, č. 52 čes. z. z., ze dne 
20. září 1872, č. 33 mor. z. z., ze dne 20. května 
1873, č. 35 slez. z. z., o zařízení a vedení knihy 
vodní se sbírkami vodopisných map a listin, 
pozbývají platnosti.

(2) Není-li vodní knihy zřízené v tom kte
rém okresu již podle právě uvedených naří
zení plně upotřebeno, budiž jí používáno k zá
pisům, k nimž dojde podle tohoto nařízení, tak 
dlouho, až jí bude plně upotřebeno, načež te
prve zřídí se nová vodní kniha podle tohoto 
nařízení, jejíž číslování bude pokračováním 
upotřebené vodní knihy.

§ 17.
Provedením tohoto vládního nařízení, které 

nabývá účinnosti tři měsíce po vyhlášení, po-
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věřuje se ministr zemědělství v dohodě s mi
nistry vnitra, spravedlnosti, veřejných prací 
a financí.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.

Malypetr v. r. 
Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Markovič v. r.

161.

Vládné nariadenie 
zo dna 8. júla 1925,

ktorým sa upravuje pre Slovensko a Podkar
patská Rus zariadenie a vedeme vodných knih 

so sbierkami listin, máp a plánov.

§ 3.
Vodná kniha sa skládá z
1. podacej zápisnice,
2. vlastnej vodnej knihy a
3. sbierky listin, máp a plánov a registra.

§ 4.
Podacia zápisnica vodnej knihy má tieto 

rubriky:
1. běžné číslo,
2. deň, mesiac a rok, kedy spis došiel,
3. měno úřadu, ktorý nariaďuje zápis, a 

stručné udanie predmetu zápisu,
4. dátum a číslo výměru, ktorým je. zápis 

nariadený,
5. číslo vložky vodnej knihy, clo ktorej sa 

stal zápis,.
6. počet příloh.

Vláda československej republiky naria
ďuje podfa § 183 zák. čl. XXIIX/1885 (zá
kona o vodnom právě) :

§ 1.

PeaFa ustanovení § 181 uh. zák. vodného 
vedie každý župný úřad vodnú knihu so sbier- 
kou listin, máp a plánov a s registrom.

§ 2.

(1) Do vodnej knihy buďte podlá predpi- 
sov tohoto nariadenia zapisované všetky 
v území župy už jestvujúee alebo nabudúce 
nove vzniklé vodné zariadenia (vodné diela) 
a vodné používania, pokial’ je k ním třeba 
úradného povolenia alebo by ho bolo třeba, 
keby tie ktoré stavby neprevádzal stát, ďalej 
služebnosti a údaje o vodných družstvách, 
ako aj všetky změny predmetu týchto zá- 
pisov.

(2) Do vodnej knihy buďte z úradnej po
vinnosti zapisované aj právoplatné rozhod- 
nutia týkajúce sa vodných zariadení (vod
ných diel) a používaní vody, jestvujúcieh 
už před 1. januárom 1886, ktoré boly vy
dané v pokračovaní predpísanom v §§ 
189—192 zák. čl. XXIII/1885, a rozhod- 
nutia o čistění riečišťa dl’a § 40 tohože zá
kona a § 7 zák. čl. XVIII/1913, ako aj 
v smysle § 80 zák. čl. 1/1890 o veřejných 
hradských a mýtach, kompy a prievozy povo
lené d!a ustanovení tohoto zákona a všetky 
změny týkajúce sa predmetu týchto zápisov.

§ 5.

(1) Pre každé vodné zariadenie (vodné 
clielo) a vodné používanie, ktoré sa má zapí- 
sať do vodnej knihy, buď vykradená zvláštna 
vložka, obsahujúca dl’a potřeby viac listov, 
najmenej však jeden list. Vložky sa očíslujú 
spósobom naznačeným v § 10 a uložia sa dl’a 
tohoto číselného poradia v doškách.

(2) Vložky majú tieto rubriky:

1. župa a okres;
2. obec, v území ktorej je vodné zariadenie 

alebo vodné používanie-;
3. měno vodného toku a označenie břehu 

(1’avého alebo pravého), kde je vodné zaria
denie alebo používanie;

4. číslo a dátum povofovacieho dekrétu 
alebo preukazu starého práva (§ 90 nar. č. 
45.689 F. I. K. M. [orby, živn. a obch.], kto
rým sa prevádza vodný zákon);

5. druh vodného zariadenia alebo vodného 
používania;

6. případné služebnosti;
7. pozemnoknižné číslo nehnuteFnosti;
8. měno oprávněného k používaniu vod

ného zariadenia alebo vody; pri vodných 
družstvách názov a sídlo družstva;

9. číslo svazku, ktorý obsahuje v registra,- 
túre spisy o vodnom zariadení alebo použí
vaní vody, ktoré je predmetom zápisu do vod
nej knihy'


