
UPOZORNĚNÍ
K podání žádosti ke stavbě domovní studny  a povolení odběru vody z ní je třeba

K podání žádosti ke stavbě domovní studny
1. 3x projektovou dokumentaci navržené stavby, která bude obsahovat:

 snímek katastrální mapy vyhotovený katastrálním úřadem s vyznačením kultury pozemku,
 situační výkres v M 1:200 se zakreslením navržené stavby (staveb) a všech stávajících staveb na

pozemku i na sousedních pozemcích, tj. např. studny, žumpy, hnojiště, oplocení, doplňkové stavby,
přípojky, zařízení staveniště atd.,

 stavební  výkresy  v měřítku  alespoň  1:100,  ze  kterých  je  zřejmý  dosavadní  i  navrhovaný  stav,
zejména  půdorysy  s označením  účelu  užívání  všech  prostor,  řezy,  pohledy,  výkresy  přípojek  a
instalací a ostatní konstrukční výkresy,

 technický popis,
 odhad stavebních nákladů (jednoduchý rozpočet),
 přehled stavebních hmot, dílců a výrobků.
 požadovaný,  popřípadě  povolený  rozsah  nakládání  s vodami  a  popis  předpokládaného  vlivu

žádaného nakládaní s vodami na vodu a na vodu vázané ekosystémy související se stavbou, a to jak
v místě nakládání, tak v širším okolí,

 výsledky hydrogeologického průzkumu a čerpacích zkoušek vydatnosti vodních zdrojů,
 údaje (výčet a druh) o chráněných územích a ochranných pásmech, pokud by mohly být stavbou a

nakládáním s vodami dotčeny
Projektová dokumentace bude na všech výkresech podepsána a orazítkována projektantem a podepsána
stavebníky.   Na všech výkresech bude uvedeno IČO projektanta,  místo stavby a jména stavebníků.
Projektová dokumentace smí být provedena jen projektantem, který má oprávnění k této činnosti

2.  doklad  o  vlastnictví  dotčené  stavby  (originály  nebo  ověřené  kopie  listů  vlastnictví  zhotovených
Katastrálním úřadem Beroun ne starší 6-ti měsíců),

    +  vyjádření spoluvlastníků nemovitosti, kteří nejsou stavebníky,
    +  v případě stavby na cizím pozemku doklad o právu na tomto pozemku stavět,
    +  v případě zastupování též plnou moc nebo hospodářskou smlouvu,
3. pravomocné  územní rozhodnutí o umístění stavby, 
4. opis (kopii) oprávnění projektanta k projektové činnosti
5. opis (kopii) oprávnění  dodavatele

K podání žádosti k povolení odběru vody z domovní studny:
 druh, účel a rozsah nakládání s vodami
 dobu, na kterou se povolení vydává
 předpokládaný odběr vody určený v l/s a m3/rok

UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Hořovice je pověřený obecní úřad a podle § 105 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon) má tyto pravomoci:

 povoluje pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) odběr  a jiné nakládání s povrchovými nebo
podzemními vodami, s výjimkou vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
a  zřizování,  změny  a  odstraňování  vodních  děl  (domovní  studny),  která  s tímto  odběrem nebo
nakládáním souvisejí

 rozhoduje  v případech,  kdy jim přísluší  povolovat  vodní  dílo  (domovní  studny),  též  o  ostatních
vodohospodářských záležitostech týkajících se tohoto vodního díla

 vydává  souhlas  ke  stavbám  jednotlivých  obytných  budov  a  k terénním  úpravám v záplavových
územích neovlivňujícím odtokové poměry

 vyjadřuje se v případech, v nichž je příslušný k udělení souhlasu nebo povolení


