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Zánik povolení k odběru podzemní a povrchové vody
1. Problematika studní
Pokud je vaše domácnost zásobována výhradně vodou z veřejného vodovodu, nemusíte číst
další řádky, o žádné povolení nemusíte žádat.
Pro majitele studní, které jsou používány pro idividuální zásobování domácností pitnou
vodou ( to jest k vaření, mytí, splachování WC, zalévání zahrady, napájení domácích zvířat
apod. ) existují tyto možnosti, závislé na době ve které byly studny vybudovány:
Období před 1.1.1955
Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1.1.1955 se považuje za povolený o
žádné nové povolení není třeba žádat.
Vlastník takovéto studny, který bude přesto požadovat vydání „osvědčení“ vodoprávního
úřadu o povolení studny a povoleném odběru podzemní vody z tohoto vodního zdroje,
předloží vodoprávnímu úřadu žádost o vydání osvědčení, včetně dokladu o stáří studny a
prohlášení o tom, že odběr podzemní vody z uvedeného zdroje slouží pro individuální
zásobování domácnosti pitnou vodou (čestné prohlášení).
Jako doklad o stáří studny může být předloženo vodoprávní povolení, znalecký
posudek zpracovaný např. pro převod nemovitosti, prodej, dědické řízení apod.,čestné
prohlášení svědka, jiný doklad prokazující stáří studny
Období po 1.1.1955
A) Vlastník studny má k dispozici stavební povolení ( kolaudační rozhodnutí) pro stavbu
studny a povolení odběru podzemních vod. Pokud neuplynula doba na kterou je vystaveno
povolení k odběru podzemních vod, je vše v pořádku, nemusíte se o nic starat.
B) Vlastník studny má k dispozici stavební povolení (kolaudační rozhodnutí) pro stavbu
studny, ale nemá povolení k odběru podzemních vod. V tomto případě je třeba požádat
vodoprávní úřad o povolení k odběru podzemních vod.
C) Vlastník studny nemá k dispozici stavební povolení ( kolaudační rozhodnutí ) pro stavbu
studny, má však důkazy, které nasvědčují tomu, že stavba studny byla povolena. Pokud je
tento stav prokázán předložením dostačujících důkazů ( projektová dokumentace studny
ověřená vodoprávním úřadem, případně jiným písemným dokladem ) lze zažádat příslušný
vodoprávní úřad o vydání osvědčení, že stavba studny byla povolena, včetně účelu pro který
byla povolena. Nutnou přílohou žádosti je projektová dokumentace skutečného provedení
stavby, případně zjednodušená dokumentace – pasport stavby. Pokud neexistuje ani
povolení k odběru podzemních vod je třeba si zažádat i o toto.
D) Povolení k odběru vody ani stavební povolení nebylo vydáno. Situace má řešení
v dodatečném povolení stavby studně. Vodoprávní úřad při oznámení tohoto stavu zahájí
řízení o odstranění stavby vodního díla. V tomto řízení může být vydáno, za splnění určitých
podmínek, dodatečné stavební povolení.
2. Vypouštění odpadních vod
Pokud je vaše domácnost napojena na veřejnou kanalizaci, zakončenou čistírnou odpadních
vod. nemusíte číst další řádky, o žádné povolení nemusíte žádat.
Pokud vlastníte bezodtokovou žumpu a pravidelně ji vyvážíte do čistírny odpadních vod,
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nepotřebujete.
Žumpa není chápána jako vodní dílo.
Pokud máte septiky, či domovní čistírny odpadních vod bez povolení k vypouštění odpadních

vod do vod povrchových, či podzemních, je nutné si o toto povolení zažádat u příslušného
vodoprávního úřadu a vypouštění zlegalizovat. Zejména u septiků je nutno respektovat
podmínky, které vodoprávní úřad stanoví. Nelze získat, či prodloužit povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a podzemních z jiných nemovitostí než jsou rodinné
domky a stavby pro individuální rekreaci.

3.

Nakládání s povrchovými vodami – fyzická osoba
Pokud není k odběru povrchové vody (tj. např. voda v potoku, v rybníku, v řece apod.)
využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo
konví, pak žádné povolení není třeba. Pokud je k odběru povrchové vody využíváno zvláštní
technické zařízení (např. čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba povolení příslušného
vodoprávní úřad, a to bez ohledu na množství odebrané vody.Pro obec Slup je vodoprávním
úřadem Městský úřad ve Znojmě, odbor životního prostředí, náměstí Armády 8,
Znojmo (odbor sídlí ve 2. patře staré budovy ). Zde získáte potřebné tiskopisy, stejně jako na
www.zanikpovolení.cz, resp. www.mze.cz ( odkaz „vodní hospodářství )

Dobrovolné sdružení obcí Strachotice, Slup
15. března bylo založeno dobrovolné sdružení obcí ( dále jen DSO ), jehož předmětem
činnosti je zajištění odvádění a čistění odpadních vod. Ustavující schůze přijala stanovy
sdružení a zvolila jeho orgány. Registrace sdružená byla potvrzena Krajským úřadem na
počátku května. Po získání identifikačního čísla a po založení běžného účtu DSO zahájí
oficiálně svoji činnost. Pro občany to bude znamenat, že v dohledné době dojde k uzavírání
smluv o odvodu a čistění odpadních vod, ve kterých bude také dohodnut způsob placení
záloh stočného (nejlépe přes SIPO ). Po zahájení činnosti DSO dojde k odečtu počítadel a
uhrazení stočného za uplynulé období od 30.10.2006 , kdy byla kanalizace v obci spuštěna.
Další platby stočného budou realizovány podobně jako u vodného—zálohami.
Pokud si chcete orientačně zjistit množství odčerpaných odpadních vod, musíte
násobit hodnotu odečtenou na počítadle ( bílé číslice ) 2,4 krát. ( například : na počítadle
bude odečten údaj 10. Výpočet : 10 x 2,4 = 24 m3 ).
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Obec Slup uzavřela veřejnoprávní smlouvu s Městem Hrušovany nad Jevišovkou ve věci
řešení přestupků. V minulém volebním období posuzovalo přestupky našich občanů
Znojmo. Přestupkové řízení je spojeno s úhradou vzniklých nákladů, které platí obec, což
pravděpodobně nevíte. V minulosti šlo o částku 500,- Kč za každý případ. Město Znojmo
od 1.1.2007 zvýšilo své požadavky na 2.500,- Kč. Proto jsme uzavřeli veřejnoprávní
smlouvu s Hrušovany nad Jevišovkou, kde sazba zůstává stejná—500,- Kč. Přestupková
komise musí, pro výkon své funkce, splňovat určité odborné požadavky , což je možné
zajistit jen u obecních úřadů vyššího stupně. V obci přestupková komise z tohoto důvodu
není.
Česká národní banka vydá v měsíci říjnu zlatou minci s reliéfem vodního mlýna ve Slupi.
V minulosti byla vydána série 10 mincí s námětem architektonicky zajímavých staveb.
Mince s námětem vodního mlýna je součástí podobné série, která se zabývá technickými
památkami. Slavnostní uvedení mince do oběhu proběhne v prostorách mlýna za účasti
významných osobností, včetně guvernéra ČNB.
V dubnu byly dokončeno rozšíření rozvodů vody v obci. Každý má nyní možnost se
napojit na veřejný rozvod vody. Za první čtvrtletí 2007 bylo u pitného stojanu na náměstí
v Oleksovičkách odebráno 45m3 vody. 45 tisíc litrů vody zřejmě nikdo nevypil ….
Na jednání, které svolal Krajský úřad Jihomoravského kraje, bylo prezentováno zařazení
navrhovaných protipovodňových opatření do prováděcí studie. Požadavek obce na
usměrnění rozlivů vod řeky Dyje v oblasti Slupi a Oleksoviček tak, aby nedošlo k újmám
na majetku byl akceptován. Nově jsme vznesli požadavek na provedení obtoku v těsné
blízkosti mlýna, kterým by bylo možno řešit extremní průtok, který stávající profil
nepřevede. S řešením souhlasí i Technické muzeum v Brně, neboť toto opatření by
napomohlo ušetřit mlýn od možného poškození.
Obec získala dotace na výměnu oken v mateřské škole a na uspořádání Slavností chleba

2007, které se budou konat 8.září.

