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VÝZVA
Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad místně
příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), věcně příslušný podle § 104 odst. 1 a 2písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní
zákon"), upozorňuje majitele nemovitostí v ORP Lysá nad Labem, kteří mají na svém pozemku
objekt k jímání podzemní vody (studna kopaná, spouštěná, vrtaná) nebo zařízení k odběru
povrchových vod (čerpadlem z otevřené povrchové vodní hladiny), na nutnost provozování tohoto
vodního díla nebo odběru v souladu s vodním zákonem.
Podle § 15, odst. 1 vodního zákona: „K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání,
jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu.“
Každý, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu, musí mít k tomuto odběru povolení
vodoprávního úřadu v souladu s § 8, odst. 1, písm. a) a b) bod 1 vodního zákona: „Povolení k nakládání
s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba k jejich
odběru.
Vodoprávní úřad Lysá nad Labem, vydával v letech 2007 – 2009 povolení k nakládání s vodami,
v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona: „Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou
dobu. V povolení k nakládání s vodami se stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky, za
kterých se toto povolení vydává.“
Ustanovení § 8, odst. 2 vodního zákona: „Povolení k nakládání s vodami se vydává fyzickým nebo
právnickým osobám k jejich žádosti. Fyzická nebo právnická osoba, která má platné povolení k nakládání
s vodami podle odstavce 1 nebo podle předchozích předpisů (dále jen "oprávněný") je oprávněna nakládat
s vodami v rozsahu a k účelu po dobu uvedenou v platném povolení.“
Na základě výše uvedeného upozorňujeme majitele nemovitostí v ORP Lysá nad Labem, kteří mají
na svém pozemku objekt k jímání podzemní vody nebo odebírají povrchové vody, na nutnost
kontroly rozhodnutí o povolení k odběru vody a v případě potřeby nutnost obnovy tohoto povolení
podáním žádosti o prodloužení doby odběru vod, případně podáním žádosti nové.
Ten, kdo odebírá vodu v rozporu s povolením odběru podzemních vod nebo bez tohoto povolení, se
dopouští přestupku podle Hlavy XIV vodního zákona, a tím se vystavuje riziku možných sankcí
uvedených v §§ 116, 118, 119, 125a, 125c a 125d vodního zákona.
Žádáme o vyvěšení na úřední desce dotčených obcí, vývěsních deskách a informačních tabulích
chatových oblastí po dobu 120 dní.
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