příloha č. 7 a č. 2 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Adresa pořizovatele :
Úřad:
Ulice:
PSČ, obec:
V

dne

Věc: Žádosti o povolení stavby vodních děl a nakládání s vodami na akci:
ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ K STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU
POTŘEBNÉMU K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD A O POVOLENÍ K ODBĚRU
PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)1)
§ 8 a 15 vodního zákona
1. Žadatel2)
Jméno, popřípadě jména, příjmení:
Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu:
Datum narození:
Telefon:
2. Název stavby:
3. Druh stavby (správný údaj označte křížkem)
novostavba
změna dokončené stavby
studna
jiné stavby potřebné k odběru podzemních vod

4. Předpokládaný termín
dokončení stavby:
u dočasné stavby i dobu jejího trvání:
5. Údaje o místu stavby a odběru podzemní vody
Název obce:
Název katastrálního území:

6. Pozemky, které se mají použít pro výstavbu
Pozemek
parc. č.

Katastrální území

Vl astní k a je ho adr e sa

druh

(V případě většího počtu pozemků než 3 se jejich seznam uvede v příloze žádosti.)

7. Sousední pozemky, včetně staveb na nich
Pozemek
parc. č.
druh

Katastrální území

Vl astní k a je ho adr e sa

(V případě většího počtu pozemků než 3 se jejich seznam uvede v příloze žádosti.)

8. Zpracovatel projektové dokumentace (oprávněná osoba - stavby vodního hospodářství)3)
Název nebo obchodní firma / Jméno, popřípadě jména, příjmení:

Sídlo / Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu:

Osvědčení o autorizaci (průkaz zvláštní odborné způsobilosti- číslo):

9. Zhotovitel stavby (oprávněná osoba - stavby vodního hospodářství3) – je-li v době podání
žádosti známa)
Název nebo obchodní firma / Jméno, popřípadě jména, příjmení:

Sídlo / Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu:

Osvědčení o autorizaci (průkaz zvláštní odborné způsobilosti- číslo):

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

Adr e sa

(V případě většího počtu účastníků než 3 se jejich seznam uvede v příloze žádosti.)
11. Orientační náklad na provedení stavby včetně technologie

tis. Kč

12. Typ odběrného objektu4)
13. Údaje o požadovaném množství vod, se kterými má být povoleno nakládat
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá
prům.
max.

l.s-1

l.s-1

max.

m3.měs-1

m3.rok-1

14. Účel užití odebírané podzemní vody2)
15. Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno

V …………… dne … … … … …

……………………
podpis(y) žadatele(ů)

Přílohy
1.

Územní rozhodnutí (s doložkou nabytí právní moci) příslušného orgánu územního plánování, popřípadě
stanovisko tohoto orgánu, že předmětná stavba vodního díla územní rozhodnutí nevyžaduje v souladu
se zvláštním právním předpisem5).

2.

Souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho
podmínek, ve smyslu § 120 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se územní rozhodnutí nevydává, postačí vyjádření o souladu
navrhované stavby se záměry územního plánování, popřípadě se sdělením připomínek.

3.

Doklady, jimiž stavebník prokáže vlastnická (např. výpis z KN) nebo jiná práva k pozemkům nebo
stavbám, které jej opravňují na nich zřídit požadovanou stavbu (popřípadě provést změnu stavby)6). Včetně
kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká a se zakreslením vodních děl a místa odběru podzemní
vody.

4.

Projektová dokumentace stavby7) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě
stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení
projektové dokumentace. Jako součást mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000)
se schématickým zákresem místa odběru podzemní vody.

5.

Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní
správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy8) jako podklad pro zahájení řízení.
Popř. povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami či ke stavbě, bylo-li vydáno k předmětné stavbě
a nakládání s vodami v předchozím období.

6.

Vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení dle § 18 vodního zákona, pokud bylo vydáno

7.

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí,9) včetně zhodnocení původu vody (mělký či hlubinný oběh),
možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních
vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod, pokud
vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona) (viz. metodický
pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR č. 1/2002 ke stanovení minimální hladiny podzemních vod uveřejněný
ve Věstníku MŽP ČR, částka 2/2002).

8.

Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost
je podána v zastoupení.

Vysvětlivky
1)

Před vydáním stavebního povolení je nutné předložit doklad o úhradě správního poplatku ve výši dané
zákonem č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek je třeba
uhradit místně a věcně příslušnému vodoprávnímu úřadu.

2)

Žadatel je fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. Uvede se jméno, popřípadě jména a
příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských
států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.

3)

§ 46a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

4)

Uvede se, zda se jedná o pramenní jímku, vrt, studnu, zářez nebo o jiný odběrný objekt.

5)

§ 32 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

6)

Veškeré údaje musí korespondovat s předloženou projektovou dokumentací stavby, zejména pak s kopií
katastrální mapy.

7)

§ 18 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění
pozdějších předpisů.

8)

Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2000
Sb., o telekomunikacích a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů.

9)

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších
předpisů.

