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Vyjádření k existenci sítí si podejte 
jednoduše on-line  

Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. zavádí od září zcela novou službu. 

Vyjádření k existenci vodohospodářských sítí nebo k projektovým dokumentacím 

bude možné získat jednoduše on-line přes nový vyjadřovací portál.   

 

Žádosti o vyjádření k existenci sítí či k projektovým dokumentacím pro územní nebo stavební 

řízení je možné od 16. 9. 2020 podávat prostřednictvím nového on-line vyjadřovacího portálu 

dostupného na adrese https://zvsti.vosjicin.cz 

„Systém jsme začali implementovat začátkem roku a nyní jej po zkušebních testech spouštíme do 

ostrého provozu. Jednoznačnou výhodou je zjednodušení podávání žádostí jak pro uživatele, tak jejich 

zpracování pro naše zaměstnance. Uživatel zadává on-line všechny informace, aplikace má intuitivní 

uspořádání a podrobnou nápovědu po celý průběh žádosti. Její vyplnění trvá pár minut a žadatel má 

jistotu, že na nic nezapomněl. Po odeslání žádosti přijdou všechny podklady našim pracovníkům, kteří 

začnou na vyjádření pracovat,“ říká k nové aplikaci ředitel VOS a. s. Ing. Richard Smutný. Dosud se 

žádosti řešily individuálně odpovědnými pracovníky ve spolupráci s jednotlivými středisky a nebyl 

dostupný žádný speciální formulář. Nyní bude jak žádost, tak vyjádření, na jednom místě.  

Aplikace je přímo napojená na republikové registry i na informační systém VOS a. s. K vyplňování 

adres je např. nápomocen Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), jenž pomáhá 

nalezení správné adresy či parcely. Podobně slouží i napojení na Administrativní registr 

ekonomických subjektů (ARES), který usnadňuje vyplňování údajů právnických osob. „Vyznačení 

zájmových území se pak provádí pomocí kreslícího nástroje, lze tak zcela přesně konkretizovat, o které 

území žadateli jde. Žádosti lze specifikovat výběrem důvodu akce, typu řízení, ale i slovním upřesněním. 

Je možné přiložit soubory do velikosti 4 MB,“ doplňuje průběh vytváření žádosti Bc. Tadeáš Pitthard, 

specialista vodohospodářů na tzv. GIS neboli geografický informační systém.  

V běžných případech je vyjádření včetně potřebných příloh žadateli zpět odesláno e-mailem přes 

vyjadřovací portál. „Chceme postupně všechny žádosti vyřizovat pouze elektronicky. Dosud bylo možné 

podání žádosti osobně, e-mailem, nebo poštou, upřednostňovány budou ale žádosti podané přes 

vyjadřovací portál, který bude zároveň sloužit i jako spisová služba,“ dodává ředitel VOS a.s. Ing. Richard 

Smutný.  

Žadatelé, kteří budou se systémem pracovat častěji (např. projektanti) se mohou ve vyjadřovacím 

portálu zaregistrovat, vytvoří si tak účet a jejich údaje se po přihlášení načtou z registrace. 

 

Bližší informace Vám podá: Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a.s., tel.: 493 544 811  

Chcete vidět mapu cesty vody? Najdete ji zde: http://vosjicin.cz/mapa 

Tisková zpráva 
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