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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

…žádost o  

1) sdělení, zda objekt studny nacházející se na pozemku p.č. 52 v k.ú. Podolí u Bouzova je 

povolenou stavbou, resp. stavbou, k jejíž realizaci bylo vydáno příslušné rozhodnutí o 

přípustnosti stavby či stavební povolení; pokud ano, žádám o zaslání kopie takového 

rozhodnutí;  

2) sdělení, zda ze strany příslušného povolujícího orgánu bylo vydáno povolení k odběru 

vod z uvedené studny; pokud ano, žádám o zaslání kopie takového rozhodnutí.   
 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

V archivu vodoprávního úřadu nebyla nalezena žádná dokumentace ke studni na parcele č. 

52 v k.ú. Podolí u Bouzova. Dle zjištění se jedná o starší studnu, ale datum jejího 

vybudování není znám. MěÚ Litovel, odbor životního prostředí je vodoprávním orgánem 

pro předmětnou obec od roku 2003. Dříve byl příslušným orgánem pro povolení stavby 

studny a odběru vody z ní Okresní úřad Olomouc, odbor životního prostředí. Při povodních 

v roce 1997 byl archiv Okresního úřadu v Olomouci vyplaven. Za této situace nelze 

jednoznačně dovodit, že se jedná o nepovolenou studnu ve smyslu ustanovení § 129 odst. 1 

písm. b) stavebního zákona tj. stavbou provedenou bez rozhodnutí nebo opatření nebo 

jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním. 

V tom případě vodoprávní úřad akceptuje ustanovení § 125 odst. 2 stavebního zákona, kde 

se uvádí, že: „nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro 
který byla stavba povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým 
stavebně technickým uspořádáním vybavena.“ 
Podle ustanovení § 9 odst. 5 vodního zákona, je možno povolení k nakládání s vodami, 

které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, vydat jen současně se stavebním 

povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení, pokud se nejedná o vodní dílo 

již existující nebo povolené. V případě vydávání povolení k nakládání s vodami současně s 

povolením k provedení vodního díla se výroky těchto povolení vzájemně podmiňují a je 

zřejmé, že povolení k nakládání s vodami by bylo součástí dokumentace uložené ve 

stejném spise a archivu, tedy v tom, který byl zničen při povodni a není tudíž k dispozici. 

Stávající studna není v rozporu s veřejným zájmem, proto je potřeba na ni pohlížet, 

vzhledem k nemožnosti dohledat stavební dokumentaci, jako na stavbu povolenou. 

Nepovolená stavba ve smyslu stavebního zákona je pouze taková, o které se prokáže, že 

byla postavena bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním (§ 129 odst. 1 

stavebního zákona). 
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