zpet

domii

f.~:astédotazy, ;)dberv
Nejcasteji kladené dotazy k odberum povrchových a podzemních vod (pusobnost Ministerstva
zemedelství).
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Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou nekdy
kolem roku 1925.Musím žádat o nové povolení?
Nemusíte. Odber podzemní vody ze studny vybudované pred 1.1.1955 se považuje za
povolený, nehlede na to, že v listinné podobe žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo.
Pokud zároven odber podzemní vody slouží, podle prohlášení odberatele
k individuálnímuzásobování domácnostipitnou vodou (tzn. napr. k varení, splachovánÍ
WC, ~éyání zahrady, mytí vozidla, napájení zvírat apod.), považuje se odber za
povoleny I po 1.1.2008a o žádné nové povolení není treba žádat. Není podstatné, zda se
jedná o zásobování domácnosti v míste trvalého bydlení nebo jinde, napr. v míste
rekreacníchaty ci chalupy.

2.

Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce
1975.Zádné povolení k odberu vody nemám. Mám o neco žádat?
Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základe
platného povolení príslušného správniho orgánu (vodohospodárskéhoorgánu, popr. dnes
vodoprávníhoúradu). Pokud o vydání povolení nebylo v minulostipožádáno a povolení
nebylo vydáno,je nezbytné co nejdríve o vydání povolení požádatpoverenýobecní úrad,
Jejich seznamnaleznetena techto stránkách.

3.

Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce
1995. Vše mám rádne povoleno - musím žádat o nové povolení?
Nemusíte žádat, pokud jde o odber urcený pro individuální zásobování domácnosti pitnou
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vodou. Za odber podzemní vody ze zdroje urceného pro individuální zásobování
domácn~stipitnou vodou se ~ovažuj~?dber ~odze~í.vody, u nehožje úc~lemn~lá~~ I:
s vodamI odber vody pro zasobovam domacnostl pItnou vodou nebo Je pOllZltaJma ~
formulace vyjadrující tento úcel (uvedeno v platném povolení k odberu podzemní vody). .
Není pritom podstatné, zda se jedná o zásobování domácnostiv míste trvalého bydlení I
nebo jinde, napr. v míste rekreacní chaty ci chalupy. Pokud se tedy jedná o individuální
zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost povolení dnem 1.1.2008 nezaniká.

4. Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a vodou zalévám pres léto
zeleninu. Musím mít nejaké povolení?
Pokud není k odberu povrchové vody (tj. napr. voda v potoku, v rybníku, v rece apod.)
využíváno zvláštní technické zarízení (napr. cerpadlo), ale voda je odebírána napr. prímo
konví, pak žádné povolení není treba. Pokud je k odberu povrchové vody využíváno
zvláštní technické zarízení (napr. cerpadlo, trkac apod.), pak je treba povolení príslušného
povereného obecního úradu (vodoprávní úrad), a to bez ohledu na množství odebrané
vody.
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