
Zánik vodoprávních povolení 

 

Vodoprávní povolení 

 

Studny a odběr podzemních vod 

Dnem 31.12.2007 skončila platnost rozhodnutí o povolení k odběru podzemních vod, která 
nabyla právní moci do 31. 12. 2001.  

Povolené odběry podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování jednotlivé 
domácnosti pitnou vodou nezanikají.  

Povolení k odběru podzemní vody vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále. Studny vybudované 
do 1.1.1955 se považují za stavebně povolené. Odběr podzemní vody z nich se považuje  
za povolený v případě, že se jedná o individuální zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. 
např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.).  

Ostatní nepovolené stavby studní a odběry podzemní vody z nich podléhají stavebnímu  
a vodoprávnímu řízení.  

Podle ust. § 88 vodního zákona jsou zpoplatněny odběry podzemní vody, které přesáhnou 
množství 500 m3/měsíc nebo 6000m3/rok.  

Vypouštění odpadních vod do vod podzemních a povrchových.  

Dnem 31. 12. 2007 zanikla platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31.12.2001 (tzn. povolení, která již byla 
vydána). Jedná se o vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod nebo jiných čistících 
zařízení). Pokud takové rozhodnutí máte, musíte si zažádat o nové povolení.  

Odběr povrchových vod  

Dnem 31.12.2007 zanikla platnost povolení odběru povrchových vod, která nabyla právní moci 
do 31. 12. 2001 (tzn. povolení, která již byla vydána). Pokud takové rozhodnutí máte, musíte 
si zažádat o nové povolení.  

Formuláře žádostí jsou ke stažení k dispozici na www.muhb.cz pod složkou Životní 
prostředí/ Formuláře ke stažení/Vodoprávní řízení.  

V případě nejasností kontaktujte příslušný vodoprávní úřad – v obvodu obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností Havlíčkův Brod jím je odbor životního prostředí, doručovací adresa 
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod, pracoviště 1. patro budovy V Rámech 1855, 
telefon 569 497 245 nebo 569 497 209, e-mail: lulrichova@muhb.cz nebo 
mostatnicka@muhb.cz. 
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