12. Jak mám doložit, že studna byla vybudovaná pred 1.1.1955 ?
Zjednodušene lze ríci, že k doložení stárí muže postacit napr. i dokumentace ke stavbe,
u které je studna umístena. Jako v každém jiném rízení je možné k provedení dukazu užít
všech dukazních prostredku, které jsou vhodné ke zjištení stavu veci (tj. prokázání stárí
studny) a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními predpisy. Jde napr.
o listiny ci svedeckou výpoved.
13. Na kom v prípade kontroly odberu vody ze studny leží dukazní bremeno o stárí
studny?
Úvodem je treba uvést, že není úmyslem ministerstva zemedelství ani nižších správních
orgánu vlastníky kontrolovat ci bezduvodne nutit dokládat nemožné. Stejne jako tomu
bylo doposud, budou poverené orgány kontrolovat povolení k odberu podzemní vody pro
individuální zásobování domácností pitnou vodou pouze namátkove, poprípade na
upozornení, pokud nacerno postavená studna strhne ostatním v okolí vodu. Žádné plošné
kontroly se nechystají. Dukazní bremeno v prípade event. kontroly leží na správním
orgánu, ten, pokud chce nekoho postihnout za protiprávní jednání v rízení z moci úrední,
musí prokázat naplnení skutkové podstaty deliktu.
14. Potrebuji povolení k zachytávání deštové vody do sudu na zalévání zahrady?
Žádné povolení k takovému zachYtávání vody nepotrebujete.

15. Jako obec máme studny pro základní školu, hostinec, hrbitov

- všechny studny jsou

vybudované do roku 1955 a žádné povolení na papíre nemáme. Co dál?

'

S ohledem na stárí Vašich studní se mají odbety podzemní vody z nich za povolené až do

1.1.2008.Po tomto datuje treba mít na odber podzemní vody z nich platné povolení.Bud

/

mužete požádat príslušný vodoprávní úrad (obecní úrad obce s rozšírenou pusobností)

I

o prodlo~

I

platnosti odberu podzemní vody z každé tzv. historické studny (tj.

vybudovane do 1.1.1955) v tennínu do 1.7.2007 nebo mužete kdykoliv požádat u stejného' j

vodoprávního úradu o vydání povolení nového. V každém prípade je treba pocítat i
s délkou rízení (až nekolik mesícu) a nedoporucuje se podávat žádost na poslední chvíli.
Optimální postup doporucujeme predem konzultovat s príslušnÝmvodoprávním úradem.

16. Co musím krome žádosti o povolení k odberu podzemní vody delat, když nemám

i

I

i
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povolenou ani stavbu studny? Bude narízeno její odstranení?
~,
Pokud vodoprávní úrad prokazatelne zjistí, že Vaše studna byla postavena bez stavebního
povolení, a nebo Vy sám to úradu sdelíte, musí vodoprávní úrad zahájit ríze.ní o
odstranení takové studny. V tomto rízení lze dodatecne takovou stavbu povoht za
zákonem stanovených predpokladu (studna není umístena v rozporu se zámery územního:

plánování; prokáže se, že není provedena na pozemku, kde to zvláštní právní predpis

I

zakazuje nebo omezuje a že není vybudována v rozporu s obecnými požadavky na j
výstavbu nebo s verejnÝm zájmen chránenÝm zvláštním predpisem). Pokud požádáte o I
její dodatecné povolení a predložíte veškeré doklady jako k žádosti o povolení její stavby,
vodoprávní úrad pravdepodobne dodatecne studnu povolí.

~

V prípade, že vodoprávní úrad neprokáže, že Vaše studna byla postavena bez stavebního
povolení, rízení o odstranení studny nezahájí. Podle zákona se studna považuje za
povolenou v prípade, kdy dokumentace studny nebyla vubec porízena, nedochovala se
nebo není v náležitém stavu. Jako vlastník stavby jste pouze povinen porídit dokumentaci
skutecného provedení v primereném rozsahu podle vyhlášky o dokumentaci staveb. Tu
byste mel uchovat po celou dobu trvání stavby, popr. ji odevzdat novému vlastníkovi
studny pri zmene vlastnictví. K vypracování takové dokumentace nepotrebujete
autorizovaného projektanta. Pokud si tuto dokumentaci neporídíte sám, muže Vám to
vodoprávní úrad narídit s tím, že pokud uzná, že není nezbytná úplná dokumentace
skutecného provedení stavby, postací pouze dokumentace zjednodušená (pasport stavby).
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