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Ing. Martina Cetkovská, 
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ

V pondělí 5. března se ve Společen-
ském domě v Prostějově v Komenského 
ulici uskutečnilo setkání s občany na 
téma „Nová legislativa týkající se odběrů 
podzemní a povrchové vody“. Podrob-

ný materiál jsme zveřejnili v minulém 
vydání Radničních listů. V tomto čísle 
přinášíme přehled nejčastějších dota-
zů a odpovědí k této problematice: 

Dotaz: Ve stavebním povolení je 
podmínka voda z vlastních zdrojů 
– studny. Později  byl dům   zkolaudo-
ván. Bere se to jako stavebně povolená 
studna?

Odpověď:  Pravděpodobně se jedná 
pouze o podmínku, kterou bylo podmí-
něno povolení stavby domu. Nejedná se 
tedy o povolení stavby studny.

Dotaz: Vodu ze studny odebírám 
pouze výjimečně. Je nutné povolení?

Odpověď: Ano, je nutné.

Dotaz: Jak žádat o povolení v přípa-
dě 15 obecních studní?

Odpověď: V první řadě by měl o povo-
lení odběru žádat v těchto případech 
vlastník studní, tj. příslušná obec. Obecně 
je možný i jiný postup, nutno ale přihléd-
nout ke konkrétním podmínkám  a úče-
lům odběrů.

Dotaz: Právnická osoba vlastní 

studnu. Je to individuální zásobování?
Odpověď: Individuálním zásobováním 

není vlastnictví studny, ale účel a způsob 
realizace odběru.

Dotaz: Studna je vybudovaná na 
pozemku města a využívaná občany 
z okolí pro čerpání vody na umývání 
aut. Kdo žádá o povolení nakládání 
s vodami?

Odpověď: Povolení k odběru musí mít 
subjekt, který odběr provádí. V první řadě 
se jedná o záležitost uživatelů.

Dotaz: Kolik je hydrogeologů 
v našem okrese? Kteří to jsou?

Odpověď: Kontakt na některé z hy-
drogeologů je možné získat na odboru 
životního prostředí MěÚ, vodoprávním 
oddělení.

Dotaz: Jak je možné, že je třeba 
povolení k nakládání s vodami, když je 
studna stavebně povolena?

Odpověď: Studnu povolil věcně nepří-
slušný úřad, který patrně ani sám o potře-
bě povolení odběru nevěděl a nebyl 
o povolení odběru požádán.

Dotaz: Ražená studna k zalévání. 
Potřebuji povolení k odběru?

Odpověď: Ano, potřebujete. 

Dotaz: Studna původně  z roku 1955, 
která byla nedávno rekonstruovaná. 
Potřebuji povolení k odběru?

Odpověď: Pokud by se jednalo o stud-
nu vybudovanou před 1. 1. 1955, není tře-
ba povolení k odběru ani v případě rekon-
strukce. Odběr ze studny vybudované 
v roce 1955 vyžaduje povolení k odběru.

Dotaz: Studna bez čerpacího zaříze-
ní. Potřebuji povolení k odběru?

Odpověď: Ano, potřebujete. 

Dotaz: Kdo žádá o povolení k odbě-
ru, když jsou dva vlastníci studny?

Odpověď: Ten kdo odebírá, to zname-
ná například oba dva na jedné žádosti.

Dotaz: Může obec (starosta) žádat za 
občany?

Odpověď: Ano, na základě plné moci.

Dotaz: Obec má veřejné studny 
vybudované před rokem 1955. Je 
potřeba povolení?

Odpověď: Ano, povolený odběr zaniká 
k 1. 1. 2008.

Dotaz: V období mezi roky 1955 – 

2001 povolovala studny stavební komi-
se. Jsou studny brány jako povolené?

Odpověď: Ano, jsou. 

Dotaz: Které přílohy jsou třeba 
k povolení odběru podzemních vod?

Odpověď: 
1. Mapový podklad v měřítku 1:50 

000 (popřípadě 1: 25 000, 1:10 000) se 
schématickým zákresem místa odbě-
ru podzemní vody, pokud se součas-
ně s odběrem podzemních vod nežádá 
i o povolení souvisejícího vodního díla 
(např. studny).

2. Kopie katastrální mapy území, 
jehož se povolení týká, včetně zakreslení 
místa odběru podzemní vody.

3. Vyjádření osoby s odbornou způ-
sobilostí, včetně zhodnocení původu 
vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti 
a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů pod-
zemních vod a návrhu minimální hladiny 
podzemních vod, pokud toto nakládání 
může mít za následek podstatné snížení 
hladiny podzemních vod, pokud vodo-
právní úřad ve výjimečných případech 
nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního 
zákona). (Viz. metodický pokyn odboru 
ochrany vod MŽP ČR  č. 1/2002 ke stano-
vení minimální hladiny podzemních vod 
uveřejněný ve Věstníku MŽP ČR, částka 
2/2002).

4. Kopie povolení stavby vodního 
díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud 
požadované povolení k nakládání s voda-
mi souvisí se stávajícím vodním dílem 
a v minulosti bylo vydáno jiným vodo-
právním úřadem než dnes příslušným 
k vydání povolení k nakládání s vodami, 
pokud je má žadatel k dispozici.

5. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádře-
ní, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná 
opatření dotčených orgánů státní správy, 
týkající se dané věci, pokud to vyžadují 
zvláštní právní předpisy jako podklad pro 
zahájení řízení.

6. Plná moc žadatele pro jeho zástupce 
s uvedením rozsahu právních úkonů, a to 
v případě, že žádost je podána v zastou-
pení.

Dotaz:  Mám tříkomorový  septik. 
Potřebuji povolení k vypouštění?

Odpověď: Ano, ale vydání povole-
ní v současné době, vzhledem k platné 
legislativě, je nereálné. 

Případné další dotazy můžete smě-
řovat na MěÚ v Prostějově, odbor 
životního prostředí, vodoprávní oddě-
lení – tel.: 582 329 480, 582 329 408, 
582 329 482, 582 329 402. 

Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně zániku 
povolení k odběru a vypouštění vod 

Milí spoluobčané,
zkuste si své znalosti z oblasti komunikace, ve které se zdokonalují samotní pracov-

níci městského úřadu. 
V letech 2007 a 2008 absolvují pracovníci MěÚ Prostějov interakční kurzy komuni-

kace. Díky nim mohou lépe porozumět vašim potřebám a přáním a společně s vámi lépe 
hledat adekvátní řešení vašich problémů. 

Nyní máte možnost si s našimi pracovníky ověřit své znalosti této oblasti v rámci tes-
tu, který bude na pokračování otištěn v Radničních listech v průběhu roku 2007. Deset 
nejlepších z vás bude v prosinci 2007 odměněno . Hlavní ceny jsou hrazeny z prostředků 
Evropské unie, o věcné ceny se postará Městský úřad v Prostějově. 

Tento test je zájemcům k dispozici  i na stránkách: www.mestopv.cz 

2.        BLOK OTÁZEK 

1. Agresivním nástrojem komunikace není:
a) hodnocení druhého
b) výhružka
c) útěk

2. Asertivním nástrojem komunikace není:
a) mlčení
b) kompliment
c) zpětná vazba

3. Pasivním nástrojem komunikace není:
a) mlčení
b) ironie
c) zobecnění

4. Agresivním nástrojem komunikace je:
a) útěk
b) výmluva
c) výčitka

5. Asertivním nástrojem komunikace je:
a) zpětná vazba
b) zobecnění
c) mlčení

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení, kontakt

Ústřižky s vyznačením odpovědí můžete průběžně vhazovat do připravené schránky 
v informačním středisku městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka 12-14 nebo ode-
vzdat zároveň po ukončení celého testu. 

Následně proběhne vyhodnocení a vyhlášení nejlepších z vás. 

Hlavní ceny bude fi nancovat Evropská unie, 
věcné dodá městský úřad 

Test na pokračování o ceny 

Dne 4. března vstoupily v platnost změ-
ny v jízdních  řádech  příměstských linek 
provozovaných společností  FTL – First 
Transport Lines, a. s. V převážné míře 
se jedná o časové posuny, které  vyplý-
vají z  požadavků dopravní obslužnosti 
a budou lépe vyhovovat pracujícím i žá-
kům.  

Na lince 780710 Prostějov – Vícov 
– Lipová – Buková – Protivanov  bude 
spoj č. 7 s odjezdem v sobotu v 7.45 hod. 
z Prostějova do Lipové prodloužen do 
Bukové, Protivanova a zpět  v 11.10 hod. 
z Protivanova. Na lince 780721 Prostějov 
– Plumlov – Protivanov – Buková budou 
spoje s odjezdem v 5.45 z Protivanova 
směrem na Prostějov a z Prostějova 5.30 
do Protivanova  jezdit jen v sobotu. 

Linka 780720 je od 4. března v úseku 
Protivanov – Boskovice začleněna do 
Integrovaného dopravního systému Jiho-
moravského kraje.

Od 1. dubna bude linka 780751 Pros-
tějov – Brodek u Prostějova – Otaslavice 
zařazena do Integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje. Tato integra-
ce přinese další úpravy v jízdních řádech, 

o kterých  budeme cestující veřejnost  včas 
informovat.

Veškeré informace o dopravním spoje-
ní vám  poskytnou pracovnice informační 
kanceláře FTL, a. s. na hlavním nádraží  
nebo na telefonním čísle 582333181. 
Cestující mají možnost získat informace 
o jízdních řádech také na webových strán-
kách www.ftl.cz.

Změny v jízdních řádech

příměstských autobusových linek 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 
SOCIÁLNÍM FONDEM  A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Vzdělávání a podpora  profesního a osobnostního rozvoje 
pracovníků městských úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům.

Od začátku března monitoruje tok říčky 
Hloučely nová limnigrafi cká stanice, která 
je umístěna pod plumlovskou přehradou.

„Stanice elektronicky sleduje hladinu 
vody a při povodňovém nebezpečí automa-
ticky vyhlašuje posíláním SMS zpráv čle-
nům povodňové komise jednotlivé stupně 
povodňové aktivity,“ objasnil starosta ing. 
Jan Tesař. Jde už o třetí monitorovací zaří-
zení, které město pro tyto účely zakoupilo. 
„První stanice byla instalována v říjnu loň-
ského roku na toku Romže u obce Stražis-
ko, další pak zhruba o měsíc později na 
toku Brodečky v Otaslavicích. Spuštěním 
třetí limnigrafi cké stanice na Hloučele pod 

plumlovskou přehradou tak máme podchy-
ceny všechny významnější toky směřující 
do Prostějova,“ dodal Tesař.

Stav hladiny všech tří říček může přes 
internet sledovat i veřejnost. Ta má přístup 
po zadání hesla „Stražisko“ (do rubriky 
heslo i uživatel) na webové adrese: 
https://stanice.fi edler-magr.cz/index2.php.  

Stanice jsou majetkem města Prostějo-
va, se souhlasem Českého hydrometeoro-
logického ústavu – pobočky Brno - jsou 
provozovány na jeho serveru. Náklady na 
pořízení jedné limnigrafi cké stanice dosáh-
ly zhruba 60 tisíc korun.       (jg) 

Ochrana proti záplavám

Vodní toky směřující do Prostějova hlídají 
již tři limnigrafi cké stanice

Ve středu 7. března v odpoledních hodinách  si představitelé města Prostějova, zástupci  společenských organi-
zací, Armády ČR a občané připomněli 157. výročí narození T. G. Masaryka. Památku prvního československého 
prezidenta uctili položením kytic u jeho sochy na náměstí T. G. Masaryka před radnicí.  Foto: Y. Kadlecová

Prostějované si připomněli výročí narození 
prvního československého prezidenta

Ředitel Městské policie Prostějov Bc. 
Jan Nagy obdržel dopis následujícího 
znění:

Vážený pane řediteli,
v neděli 4. 3. 2007  mezi 01. až 02. hodi-
nou  jsem se dostal do situace, kdy jsem 
potřeboval pomoc. Opilý mladík nám 
neustále buchal na okna a vyzváněl na 
zvonky. Protože neustával a stupňovala 
se jeho důraznost, požádal jsem o pomoc 

městskou polici. Děkuji vám za pomoc. 
Vyjadřuji obdiv k práci dvou zasahujících 
strážníků. Považuji jejich postup za vyso-
ce profesionální a korektní. 

Obdivuji jejich trpělivost a snahu 
o smírné a klidné řešení problému. Stejně 
tak profesionálně působil i službu konající 
dispečer na telefonu.

Prosím, vyřiďte jim mé poděkování 
a uznání.  

  Ing. Aleš Z., Prostějov 

Poděkování městské policii

za zásah proti výtržníkovi Počínaje pondělkem 2. dubna bude 
možné nechat ověřit podpis a kopie listin 
nejen na oddělení matriky a na informač-
ní službě Městského úřadu v Prostějově, 
ale nově také na biometrickém pracovišti. 
Biometrické pracoviště obstarává agendu 
cestovních dokladů - pasů a nachází se 
v přízemí budovy prostějovské radnice, 
nám. T. G. Masaryka 12 - 14, dveře čís-
lo 5. Ověřování podpisů a listin zde bude 
probíhat denně, a to:

pondělí a středa  8 - 17 hodin,
úterý a čtvrtek    8 - 16 hodin,
pátek                   8 – 14 hodin.   (jg)

Biometrické pracoviště
bude i ověřovat


