STUDNY - Kampaň Ministerstva zemědělství k zániku povolení k odběru a vypouštění vod

V posledních dnech se svými dotazy – na základě zprávy z denního tisku i televize - obrací na odbor
životního prostředí velké množství občanů, kteří využívají studny pro odběr vody.
Chtěli bychom je uklidnit, že se nemusí v současné době obávat žádných sankcí ani kontrol
vodohospodářského orgánu.
Bez obav mohou být zejména majitelé tzv.historických studní ( vybudovaných před 1.1.1955), kteří
využívají vody ze studní pro domácnost ( např. na vaření, úklid, mytí, WC, zalévání zahrady, mytí auta
apod.). Ti nepotřebují žádné nové „povolení“, majitel studnu nikam nehlásí, pouze si uchová listinný nebo
svědecký doklad.
Ti, kteří mají studnu novější, vybudovanou po roce 1955, si musí požádat o „povolení k odběru
podzemních vod“- ale mají čas podat ho do 30.6.2007. Žádosti fyzických osob vyřizuje OŽP přímo
v Brandýse n/L., formuláře pro podání žádostí naleznete na webu - viz. Formulář 5.( Žádost o povolení
k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů ( domácností), nebo je možné si je vyzvednout
přímo na OŽP, Masarykovo nám.34. ( žádosti právnických osob vyřizuje pražské pracoviště OŽP, Nám
Republiky 3).
Také ti, kteří mají vydané stavební povolení na studnu a i povolení k odběru podzemních vod po
1.1.2001 se nemusí také obávat - povolení jsou platná i nadále po 1.1.2008.
Povolení k nakládání s podzemními vodami není potřeba,:
1. pokud se k odběru podzemní vody nevyužívá žádné technické zařízení (např. čerpadlo).
2. zdroj se nevyužívá a využívat nebude.
3. pokud je voda konečnému uživateli dodávána nebo odváděna prostřednictvím vodárenské či
kanalizační společnosti, obcí apod., tedy ve většině stávajících případů odběru.
Odběr povrchové vody ( tj.např. voda v potoku, v rybníku, v řece apod.) - pokud je k odběru využíváno
zvláštní technické zařízení ( např. čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba povolení vodoprávního úřadu
k nakládání s vodami a to bez ohledu na množství odebrané vody.
V případě, že není využíváno zvláštní technické zařízení, ale voda je odebírána např. přímo konví,
pak žádné povolení není třeba.
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Odběry vody jsou nadále zdarma pokud nepřekročí 500 m měsíčně, nebo 6000 m ročně, což jsou
až na výjimky u individuálního využití vod prakticky nepřekročitelné limity.
V případě, že by byl tento limit překročen, vzniká povinnost předkládat poplatkové hlášení a poplatkové
přiznání a platit poplatky ze odebrané množství podzemní vody ve smyslu ustanovení § 88 vodního
zákona.
Pokud by v povolování k nakládání s podzemními nebo povrchovými vodami nastala nějaká změna, bude
vás MěÚ včas informovat.

OŽP

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 34, 250 01
Brandýs nad Labem, tel: 326909154,
email: voda@mesto.brandysnl.cz
Vzor žádosti k odběru pro potřeby jednotlivých občanů ( domácnosti ).

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro
potřeby jednotlivých občanů ( domácností )
podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zk. 254/2001 Sb. (o vodách v platném znění) a § 3a vyhl.
620/2004 Sb.
1. Žadatel :
Jméno, příjmení……………………………………………………………………….
Adresa místa trvalého ( přechodného) pobytu………………………………………..
Datum narození……………………………………………………………………….
Telefon……………………………………………………………………………….
4. Účel užití odebírané vody ( např: zásobování rodinného domu, rekreač. objektu, na
zálivku…..)
........................................................................................................................................
5. Údaje o místu nakládání s vodami
Název obce………………………………………………………………………….
Název katastrálního území………………………………………………….............
Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí…………………………………
Typ odběrného objektu :
Studna : vrtaná …………………..
Vrt :
Jiný odběrný objekt:

kopaná…………………………

6. Údaje o množství vod, se kterými má být povoleno nakládat
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá …………………………………

ÚDAJE O MNOŽSTVÍ:

Průměr l/s

max. l/s

m3/měs.

m3/rok

ČÍSLO HYDROGEOLOGICKÉHO RAJONU:
( ČHR )

ČÍSLO HYDROGEOLOGICKÉHO POŘADÍ:
( ČHP )
Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno……………………………….

8. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení , kteří jsou žadateli známi
Jméno, příjmení / Název nebo obchodní firma

Adresa

V případě většího počtu účastníků se jejich seznam uvede v příloze žádosti.

Místo, den:

Podpis žadatele:

Přílohy:
2 výpis z KN, kopie katastrální mapy
3 mapový podklad se schématickým zakreslením místa odběru podzemních vod
4 vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 vodního zákona
Hydrogeologická posudek na danou lokalitu
5 údaje o jakosti vod ( rozbor vody)
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při povolení odběru podzemních vod ze studny vybudované před rokem 1955 je
třeba dodat popis
stávajícího vodního díla ( studny)

