Magistrát m sta Frýdku-Místku, odbor životního prost edí a zem lství, odd lení
vodního hospodá ství
Vybrané informace o studnách a o povinnostech vyplývajících ze zákona . 20/2004 Sb.,
kterým byl mj. novelizován zákon . 254/2001 Sb., vodní zákon
Užíváte vodu nap íklad jako:
Ø fyzická osoba – odb r pro zalévání zahrady, nápájení drobného zví ectva, vypoušt ní odpadní vody
z domovní istírny odpadních vod?
Ø živnostník –odb r vody pro zahradnictví, vypoušt ní vy išt ných odpadních vod z technologií, my ek aut,
penzion , malých istíren odpadních vod?
Ø zem

lec-odb r vod k zavlažování i napájení zví at?

Ø rybníká -odb r vody pro napoušt ní sádek, líhní?
Ø provozovatel ve ejného koupališt -odb r i vypoušt ní vody?
Ø provozovatel lyža ského areálu –odb r vody k výrob sn hu?
K takovému nakládání s vodami musíte mít platné povolení vodoprávního ú adu.
Povolení není t eba, pokud se k odb ru povrchové vody nevyužívá technické za ízení. Povolení není nutné ani
tehdy, pokud je voda dodávána nebo odvád na jinou osobou (vodárenskou i kanaliza ní spole ností, obcí
apod.).
Ten kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, nebo vypouští do t chto vod odpadní vody bez p íslušného
povolení, vystavuje se pokut , která m že init u fyzické osoby až 50 000,- K , u právnické osoby nebo
fyzické osoby podnikající až10 000 000 K .
Ke dni 1.1.2008 zanikne platnost t ch povolení k odb ru povrchových nebo podzemních vod, která byla
vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001
Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i dále
Povolení k odb ru podzemní vody ze zdroje ur eného pro individuální zásobování jednotlivých
domácnosti pitnou vodou nezanikají.

-------------------------------------------------------------------------------V návaznosti na informace, které v poslední dob prob hly v r zných médiích chceme upozornit že:
− Není pravda, že majitelé studní musí studnu nahlásit u vodoprávního ú adu. Žádná taková evidence
studní se v sou asné dob neprovádí
− Ten, kdo vypouští bez povolení odpadní vodu do p írody, nemá povinnost, nahlásit to na vodoprávní
ad. Takové vypoušt ní odpadních vod je v rozporu s platnými p edpisy. Tím, že tuto skute nost nahlásíte
adu, p iznáváte se k p estupku, za který hrozí fyzické nepodnikající osob pokuta do výše 50 000,- K .
− Není pravda, že všichni, kdo vybudovali studnu bez povolení „na erno“, mají možnost do 1.7.2007
nebo do konce roku 2007, a pozd ji jižne, tuto studnu „beztrestn “zlegalizovat, a že po novém roce
vodoprávní ú ady zahájí masivní kontroly soukromých studní a za nepovolené studny budou ud lovat velké
pokuty. Cílené kontroly soukromých studní se nechystají, plánované kontroly budou zam eny p edevším na
innosti, které ohrožují jakost vod.

--------------------------------------------------------------------------------

Staré (historické) studny
Pokud jste vlastníkem studny vybudované p ed 1.1.1955, nemusíte mít odb r povolen na základ fyzicky
existujícího individuálního správní aktu = povolení (tzn. nemusíte mít v ruce žádný „papír“a p esto se
takový odb r podzemní vody považuje za povolený
Fyzická osoba nepodnikající, která odebírá podzemní vodu ze studny vybudované p ed 1.1.1955 pro
ely individuálního zásobování své domácnosti odebranou vodou, nikam stá í studny nenahlašuje, o
nové povolení .nežádá.

-------------------------------------------------------------------------------V sou asné dob jsou vodoprávní ú ady v celé republice zcela zahlceny vlastníky studní, kte í doma nenašli ke
studni žádné doklady. Pokud se jako vlastníci studny vybudované po 1.1.1955 nacházíte v obdobné situaci,
žete o vydání chyb jícího povolení požádat vodoprávní ú ad.

Opakovan upozor ujeme, že k podání této žádosti není stanoven žádný
termín a zárove ob any žádáme, aby k návšt
ú adu volili ú ední hodiny
(pond lí a st eda 8,00-17,00 hod., tvrtek 13,00-15,00 hodin). Mimo ú ední
hodiny nejsme z provozních d vod vzhledem k velkému množství žadatel a
žádostí schopni ve ejnost p ijímat.
Vodoprávní ú ad Magistrátu m sta Frýdku-Místku p i vy izování žádostí postupuje následujícím
zp sobem:
1. Pro studny vybudované v letech 1955-1991, pokud se dochovalo stavební povolení, ale chybí povolení
k odb ru vody, vodoprávní ú ad povoluje odb r podzemní vody. K žádosti o povolení odb ru
podzemních vod pro pot eby jednotlivých ob an (formulá je zve ejn n na internetových stránkách m sta)
žadatel p ipojí projektovou dokumentaci stavby nebo pasport stavby v p ípad , že se p vodní dokumentace
nedochovala. Co má obsahovat pasport stavby, je uvedeno na letáku p iloženém k formulá i žádosti o
povolení k odb ru.
2. Pro studny vybudované v letech 1955-1991, pokud se nedochovalo stavební povolení, ani povolení
k odb ru vody a vlastník prohlásí že stavba byla povolena ale nedochovaly se o tom žádné doklady,
v souladu s z ustanovením § 125 odst. 2 stavebního zákona ( . 183/2006 Sb.) platí, že stavba je ur ena
elu, pro který je svým stavebn technickým uspo ádáním vybavena . Taková stavba je považována za
ádn povolenou a kolaudovanou vždy, pokud vodoprávní ú ad prokazateln nezjistí, resp. vlastník studny
sám neprohlásí, že studna byla postavena bez stavebního povolení. Také v tomto p ípad vodoprávní ú ad
vydává pouze povolení k odb ru podzemní vody.
3. U studní vybudovaných po 08/1991, pokud vlastník studny nemá stavební povolení ani povolení
k odb ru vody a tato povolení nebudou dohledána v archivu vodoprávního ú adu, posuzuje vodoprávní
ad studnu jako nepovolenou a na základ žádosti vlastníka studny provádí ízení o dodate ném
povolení stavby a o povolení odb ru podzemí vody. Formulá žádosti o dodate né povolení stavby je
zve ejn n na internetových stránkách m sta.
Jedním z podklad uvedených na formulá i žádosti o povolení k odb ru podzemní vody je vyjád ení osoby
s odbornou zp sobilostí. Jedná se o vyjád ení hydrogeologa a vodoprávní ú ad m že rozhodnout, že toto
vyjád ení nevyžaduje. Posuzuje se každý p ípad individuáln , v závislosti na množství odebírané vody,
umíst ní a stá í studny (u malých odb , nap . k ob asnému zalévání zahrady, ze studní existujících již
desítky let, v tšinou posudek nevyžadujeme).

--------------------------------------------------------------------------------

