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 Smyslem této informace je dosažení stavu rovnoměrného tempa výměny řidič-
ských průkazů a odstranění stresujících situací vyvolaných obrovským náporem 
zájemců o výměnu řidičských průkazů před koncem lhůt výměn jednotlivých typů 
řidičských průkazů. 

Z tohoto důvodu se naléhavě obracíme na všechny držitele řidičských průkazů, které 
byly vydány v období od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993, aby požádali o výměnu řidičského 
průkazu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách na konci termínova-
ného období při výměně řidičských průkazů. 

Dále žádáme naše spoluobčany – řidiče, aby s výměnou řidičských průkazů, které 
byly vydány od 1. 1. 1994 do 30. 4. 2004, začali až počátkem roku 2008.

Odbor životního prostředí

Obecně lze konstatovat, že příslušné 
vodní dílo (studna, zařízení pro odběr 
povrchové vody, čistírna odpadních vod) 
užívané v souladu s právními předpisy 

vyžaduje splnění požadavků legislativy 
stavební (stavební povolení, kolaudační 
povolení) a legislativy vodoprávní (povo-
lení k nakládání s vodami - k odběru pod-
zemní nebo povrchové vody,  k vypouště-
ní odpadních vod).

V souvislosti se zánikem některých 
povolení k odběru podzemních a povr-
chových vod a povolení k vypouště-
ní odpadních vod ke dni 1. 1. 2008  
k nastínění problematiky nejrozšířeněj-
šího vodního díla - domovní studny - 
uvádíme:

Studny z období před rokem 1955 
se posuzují jako stavebně povolené  

Studny vzniklé před rokem 1955 se 
posuzují jako stavebně povolené. Odběr 
vody pro individuální zásobování jednotli-
vých domácností pitnou vodou (tzn. např. 
k vaření, splachování WC, zalévání zahra-
dy, mytí vozidla, napájení zvířat apod.) se 
považuje za povolený a nezaniká k 1. 1. 
2008. 

Odběr vody k jiným účelům se považuje 
za povolený a zaniká k 1. 1. 2008 - v těch-
to případech nutno vyřídit nové povolení 
k odběru podzemní vody.

Studny z období 1955 - 2001 vyžadují 
stavební povolení, kolaudační povolení 

a povolení k odběru pozemní vody 

Studny vzniklé v období 1955 - 2001 
vyžadují: stavební povolení a kolaudační 
povolení a povolení k odběru podzemní 
vody. Pokud stavba studny nebyla v minu-
losti řádně povolena, nutno dodatečně sta-
vebně povolit a povolit požadovaný odběr. 

V případech řádně stavebně povolených 
studní:

a) nemají povolení k odběru podzem-
ní vody - nutno vyřídit nové povolení 
k odběru     podzemní vody,

b) mají povolení k odběru podzemní 
vody - pokud se jedná o odběr vody pro 
individuální zásobování jednotlivých 
domácností pitnou vodou (tzn. např. 
k vaření, splachování WC, zalévání zahra-
dy, mytí vozidla, napájení zvířat apod.) 
povolení k odběru nezaniká k 1. 1. 2008,  
u odběrů k jiným účelům požádat v termí-
nu do 30. 6. 2007 o prodloužení platnosti 
povolení k odběru  podzemní vody.

Studny povolené po 1. lednu 2002

Studny povolené po 1. 1. 2002 - řádně 
stavebně povolené mají i povolení k odbě-
ru podzemní vody, v případech časového 
omezení platnosti povolení odběru dopo-
ručujeme požádat o prodloužení platnosti, 
a to 6 měsíců před uplynutím doby, na kte-
rou bylo povolení vydáno.

U studní bez stavebního povolení - nut-
no dodatečně stavebně povolit a povolit  
požadovaný odběr.

Případné dotazy možno směřovat na 
MěÚ v Prostějově, odbor životního 
prostředí, vodoprávní oddělení – tel.: 
582 329 480, 582 329 408, 582 329 482, 
582 329 402.

Vzory žádostí jsou umístěny na inter-
netových stránkách www.mestopv.cz, 
Městský úřad, Životní situace, žádosti, 
formuláře, Odbor životního prostředí, 
Odbor životního prostředí – Vodoprávní 
oddělení, Povolení k domovní ČOV, stud-
ní nebo jinému vodnímu dílu k odběru 
podzemních vod pro potřeby jednotlivých 
občanů (domácností) a Povolení k odběru 
podzemních vod pro potřeby jednotlivých 
občanů (domácností).

Řešení problematiky domovních studní 
v obcích ve správním obvodu Města Něm-
čice nad Hanou přísluší Městskému úřadu 
v Němčicích nad Hanou. 

K řešení problematiky všech ostatních 
vodních děl na území ORP Prostějov je 
příslušný vodoprávní úřad MěÚ v Prostě-
jově, tj. MěÚ v Prostějově, odbor životní-
ho prostředí, vodoprávní oddělení.

Majitelé studní, chataři i chalupáři, pozor! 

Zánik povolení k nakládání s vodami

Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí MěÚ v Prostějově 

Vedení města Prostějova obdrželo před 
časem dopis týkající se žádosti o pomoc 
při odklízení sněhu na komunikaci a chod-
nících v ulici M.Pujmanové v části Vraho-
vice. Pisatelé si stěžovali na neodklizený 
sníh na chodnících, což jim komplikovalo 
průchod k Oděvnímu podniku. 

Po prověření podnětu bylo konstatová-
no, že chodníky jsou udržovány tak, aby 
byl umožněn přístup k Oděvnímu podni-
ku alespoň po jedné straně uvedené trasy. 

Ovšem chodník kolem domů č. 4, 6 a 8 
v ul. M Pujmanové není v majetku města 
a za jeho úklid odpovídá vlastník nemo-
vitosti. 

Z toho důvodu město zahrnulo do plá-
nu zimní údržby protější chodník kolem 
nemovitostí č. 3, 5 až k mostu. Zde je nut-
no přejít na druhou stranu, na chodník přes 
most, který je v majetku města a je zařa-
zen do plánu zimní údržby. Obecně podle 
„Zákona o pozemních komunikacích“ je 
povinen odklidit sníh majitel nemovitosti 
sousedící s chodníkem.

Vyjádření k žádosti

Pomoc při úklidu sněhu 
ve Vrahovicích v ulici M. Pujmanové

Beseda k problematice odběrů pozemních a povrchových vod 
Městský úřad v Prostějově, odbor životního prostředí, vodoprávní oddělení, pořádá v pondělí 5. března 2007 od 15.00 hodin ve 

Společenském domě (bývalé KaSCentrum) v Komenského ulici veřejné setkání k tematice odběrů podzemních a povrchových vod. 
Tento seminář je organizován na základě četných dotazů  občanů na novou legislativu týkající se odběrů vody ze studní, dodateč-
ných stavebních  povolení na studny a povolení k odběru podzemí vody.

Všechny problematické body budou diskutovány se zástupci vodoprávního oddělení.

Odbor dopravy Městského úřadu v Prostějově upozorňuje řidiče, jejichž řidičské prů-
kazy byly vydány od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993, že platnost těchto oprávnění vyprší 
k 31. 12. 2007. Do konce letošního roku je proto potřeba vyřídit řidičské průkazy nové! 

Odbor dopravy registroval k 1. lednu letošního roku přes 14 700 takovýchto oprávně-
ní. V průběhu ledna však využilo možnosti požádat o výměnu průkazů pouze 707 řidičů. 
Žadatelé o výměnu řidičských průkazů by proto neměli otálet a měli by provést výměnu 
co nejdříve, aby se tak vyhnuli v letním období a v závěru roku 2007 nejen velkým fron-
tám, ale i dlouhým čekacím lhůtám. 

Výměna řidičských průkazů je v případě, že u žadatele nedošlo k žádné změně (např. 
jméno, příjmení) bezplatná. Pokud ke změně došlo, platí se poplatek ve výši 50 Kč . 

✔ Stávající řidičské průkazy (ŘP) vydávané od 1. 7. 1964 do 30. 4. 2004 jsou 
i nadále platné, a to ve všech členských státech Evropské unie. 

✔ Řidičské průkazy vydané před 1. 7. 1964 jsou v současné době již neplatné 
a jejich výměna ze zákona byla možná do konce roku 2002. 

V současné době je nutné si podat novou žádost o vydání ŘP podle vzoru ES. 
Příslušný úřad má v tomto případě možnost udělit žadateli sankci podle zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to ve formě pokuty.
  

Postup při výměně dosud platného řidičského průkazu 
za řidičský průkaz podle vzoru ES (od 1. 5. 2004) 

Výměna starších řidičských průkazů za nové 

Vyhněte se frontám a dlouhým 
čekacím lhůtám včasnou výměnou 

1. Na příslušném pracovišti obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, tj. 
Městský úřad Prostějov - odbor dopra-
vy, ul. Vrahovická 4a, si  žadatel vyplní 
žádost (nový vzor) a předloží jednu barev-
nou nebo černobílou průkazovou fotogra-
fi i (35 x 45 mm).

2. Lhůta pro převzetí nového řidičského 
průkazu je zpravidla do 15 - 20 dní. 

3. Při vydání nového řidičského prů-
kazu je původní řidičský průkaz úředně 
znehodnocen a vydání nového ŘP potvrdí 
žadatel svým podpisem na přední straně 
podané žádosti. 

Nový řidičský průkaz  (vzor ES) 

Typ 7: od 1. 5. 2004

Lhůty pro výměnu řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané: 
✔ od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 (typy CZ 1-3) – povinná výměna do 31. 12. 2007
✔ od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 (typy CZ 4-5) – povinná výměna do 1. 12. 2010
✔ od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 (typ CZ 6) – povinná výměna do 31. 12. 2013

Kde se výměna řidičských průkazů 
vyřizuje?

 Na odboru dopravy Městského úřadu 
v Prostějově ve Vrahovické ulici 4a, kon-
krétně na oddělení řidičů v 1. poschodí, 
dveře č. 207 a 208 (přepážka č. 6 a 7), a to 
v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 8 
do 17 hodin, a dále v úterý a ve čtvrtek od 8 
do 12 hodin. 

Jaké doklady je třeba mít s sebou? 
Při podání „Žádosti o výměnu řidičské-

ho průkazu“:
 - vyplněnou žádost na předepsaném tis-

kopisu „Žádost o vydání  řidičského průka-
zu“ – tiskopis si vyzvednete v informační 
recepci odboru dopravy MěÚ Prostějov,

- platný doklad totožnosti (občanský prů-
kaz nebo pas),

- jednu současnou fotografi i o rozměru 
3,5 x 4,5 cm v předním čelném pohledu,

- řidičský průkaz.
K převzetí řidičského průkazu po 20 

dnech od podání žádosti: 
- doklad totožnosti + řidičský průkaz.
Výměna je osvobozena od správního 

poplatku, pokud není v ŘP změna údajů.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou 
k dispozici? 

Formuláře „Žádosti o vydání řidičského 
průkazu“ si vyzvednete v informační recepci 
odboru dopravy MěÚ Prostějov. Tyto žádosti 
se nesmí překládat ani pomačkat.

Jak konkrétně při výměně řidičského 
průkazu na odboru dopravu postupovat?

Při vstupu do budovy odboru dopravy MěÚ 
v Prostějově se nejdříve nahlaste v recepci infor-
mační služby. Zde vám bude přiděleno pořado-
vé číslo a podány informace, jak máte žádost 
o vydání ŘP vyplnit a které doklady předložit.

Může někdo jiný za mě podat žádost 
o vydání řidičského průkazu, když mu udě-
lím  plnou moc?

Žádost o vydání ŘP může žadatel podat buď 
osobně nebo ji může podat osoba, kterou žada-
tel zplnomocnil k tomuto úkonu. Zmocněná 
osoba se musí prokázat plnou mocí a svým 
dokladem totožnosti a předložit ke kontrole 
kopii dokladu totožnosti žadatele. Žádost musí 
být vyplněna a žadatelem podepsána – upro-
střed rámečku vpravo dole, podpis nesmí 
rámeček přesáhnout.

Může někdo jiný za mě vyzvednout můj 
řidičský průkaz?

Držitel řidičského oprávnění je povinen 
převzít řidičský průkaz buď osobně nebo pro-
střednictvím zmocněné osoby, která se pro-
káže úředně ověřenou plnou mocí. 

Podle kterého právního předpisu se 
postupuje?

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů - § 109 odst.1, 3, § 110 odst. 1, 2, 3.

Jaké jsou související předpisy?
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplat-

cích a vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských 
průkazech a o registru řidičů.

Kde lze získat další informace? 
U vedoucího oddělení řidičů – tele-

fon 582 329 823 nebo referentky regis-
tru řidičů na telefonních číslech 582 329 
820,821,827,802,830. 

Další informace najdete na webových 
stránkách: www.mdcr.cz nebo na: www.mes-
topv.cz.

Vysvětlivky:
zimní údržba na komunikaci
zimní údržba na chodníku

Odpovědi na dotazy ohledně výměny řidičských průkazů 


