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              ÚMČ  Praha 22, odbor výstavby, Nové náměstí 1250, 104 00  Praha - Uhříněves



INFORMACE  A  DOPORUČENÍ  K  ZÁNIKU   VODOPRÁVNÍCH   POVOLENÍ

Podle ustanovení čl. II, odst. 2 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č 254/2001 Sb.,  o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ), ve znění pozdějších předpisů, „ Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31.12.2001, zaniká nejpozději dnem 1.1.2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší. V případě, že doba, na kterou byla tato rozhodnutí udělena, uplynula před dnem účinnosti tohoto zákona, prodlužuje se jejich platnost do 31.12.2004. Ustanovení § 9, odst. 4 vodního zákona ( „ Dobu platnosti povolení k nakládání s vodami lze k návrhu oprávněného prodloužit, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno “ ) tímto bodem není dotčeno. “     


Zánik povolení se týká :  
- odběru podzemní vody ze všech studní u objektů ( i jejich částí ) sloužících k podnikání, nebo kde je voda přímo odebírána k podnikatelské činnosti
- odběru podzemní vody ze studní pro individuální zásobování ( rodinné domy, chaty, zahrádky, atd. ) u nichž povolení odběru podzemních vod nabylo právní moci do 31.12.2001 včetně
- vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních u nichž povolení vypouštění odpadních vod nabylo právní moci do 31.12.2001 včetně, a to jak pro individuální využití, tak pro podnikatelské subjekty.

Zánik povolení se netýká : 
- odběru podzemní vody z historických studní pro individuální zásobování pitnou vodou  (rodinné domy, chaty, zahrádky, atd.), tj. studní jejichž existenci lze prokázat před datem 1.1.1955, u nichž je povolení odběru podzemních vod povoleno ze zákona.

Povolení k nakládání s vodami se netýká:
- odběru povrchové vody bez pomoci technického zařízení (ruční odběr pomocí nádob, apod.)
- vypouštění dešťových vod do dešťové kanalizace
- odběru vody z veřejného vodovodu nebo vypouštění splaškových vod do veřejné kanalizace, které 
  provozuje vodárenská společnost (v našem případě PVK).

O povolení k nakládání s vodami je třeba požádat co nejdříve. Každý odběratel vody si musí zajistit povolení v takovém termínu, aby do 1.1.2008 nabylo právní moci.


PROTO  VÁM   PŘÍSLUŠNÝ  VODOPRÁVNÍ   ÚŘAD  DOPORUČUJE :

	Vyhledejte, a to v každém výše uvedeném případě, ve svých dokladech ke stavbě  (rodinného domu, či jiné nemovitosti), tj. ve stavebním povolení, kolaudačním rozhodnutí, nebo rozhodnutí vodoprávního orgánu (např. odbor lesního a vodního hospodářství, energetiky a zemědělství NV hl.m. Prahy) zda v nich není uvedeno povolení k nakládání s vodami  (odběru vody).
	Vyplňte přiložený „DOTAZNÍK“ a odevzdejte zpět úřadu MČ v místě svého bydliště, nebo v podatelně úřadu MČ Praha 22, nebo přímo, v úřední dny ( Po a St : 8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 ), v kanceláři č. dv. 225,  na odboru výstavby ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250, Praha – Uhříněves.

Na základě předložených informací a zjištěných skutečností z archivní složky Vám bude sdělen další konkrétní postup.
V případě nejasností lze zadat konkrétní dotaz na elektronickou adresu  frantisek.roder@p22.mepnet.cz


