
Městský úřad
Rožnov pod Radhoštěm

STAVEBNÍ POVOLENÍ 
KE STAVBĚ STUDNY

Studna je vodním dílem*, k jejímu povolení je příslušný 
vodoprávní úřad (speciální stavební úřad), kterým je pro 
území spadající do správního obvodu ORP Rožnov pod 
Radhoštěm MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního 
prostředí a výstavby, Letenská 1918 (budova MěÚ u poli-
kliniky), Rožnov pod Radhoštěm. 

Jaké možnosti mám při vyřízení povolení stavby studny?

Studnu lze povolit těmito způsoby:
 územní rozhodnutí (vydá obecný stavební úřad) a následně povolení k naklá-

dání s vodami (odběr vody) a stavební povolení (vydá vodoprávní úřad)
 povolení k nakládání s vodami a společné povolení (územní a stavební), které 

vydá vodoprávní úřad 1 rozhodnutím (doporučeno v případě, že se studna 
povoluje samostatně)

 povolení studny jako součást souboru staveb – povolení k nakládání s vodami 
vydá vodoprávní úřad, povolení souboru staveb (např. RD, studna, přípojky 
atd.) následně vydá 1 rozhodnutím ten úřad, který povoluje stavbu hlavní (vět-
šinou obecný stavební úřad)

 
K povolení studny je potřeba doložit:
 žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení, popř. společné 
povolení studny, formuláře jsou ke stažení na stránkách města v sekci „Formulá-
ře ke stažení“  

 projektovou dokumentaci vypracovanou projektantem s autorizací pro vodní 
hospodářství a osvědčení báňský projektant (pro všechny kopané studny a vrta-
né studny nad 30 m)

 souhlas dle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném zně-
ní, není-li stavebník vlastníkem pozemku a není-li oprávněn ze služebnosti nebo 
z práva stavby, souhlas se stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním 
výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace

http://www.roznov.cz/vodopravni-urad-formulare/ds-1223/archiv=1&p1=2419
http://www.roznov.cz/vodopravni-urad-formulare/ds-1223/archiv=1&p1=2419


 hydrogeologický posudek z hlediska možného ovlivnění okolních studní

 závazná stanoviska dotčených orgánů – koordinované závazné stanovisko 
MěÚ Rožnov p. R., SCHKOB

 vyjádření obce a správců sítí (možnost podání společné on-line žádosti správ-
cům sítí přes portál UtilityReport, site.kr-zlinsky.cz)

Realizace průzkumného vrtu:
Před samotným vyřízením povolení studny je možno provést tzv. průzkumný vrt 
pro ověření vydatnosti zdroje vody, k jehož provedení je nutné mít vyřízený sou-
hlas vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona. Formulář žádosti je ke stažení 
na stránkách města v sekci „Formuláře ke stažení“.

Správní poplatek:
Za vydání stavebního povolení nebo společného povolení stavby studny se platí 
správní poplatek ve výši 300 Kč.

Kontaktní osoby:
 Ing. Věra Šulová 

vodoprávní úřad pro  Rožnov p. R., Tylovice, Hážovice 
(ul. Letenská, kancelář 215), tel.: 571 661 257, 739 503 659 
e-mail: vera.sulova@roznov.cz

 Jana Čotková 
vodoprávní úřad pro Hutisko-Solanec, Dolní Bečva, 
Prostřední Bečva, Horní Bečva 
(ul. Letenská, kancelář 217), tel.: 571 661 256, 739 503 658 
e-mail: jana.cotkova@roznov.cz

 Ing. Miroslav Dobeš 
vodoprávní úřad pro Vigantice, Valašská Bystřice, Vidče 
(ul. Letenská, kancelář 218), tel.: 571 661 243, 739 341 337 
e-mail: miroslav.dobes@roznov.cz

 Ing. Aneta Pšenicová 
vodoprávní úřad pro Zubří 
(ul. Letenská, kancelář 217), tel.: 571 661 285, 739 503 667 
e-mail: aneta.psenicova@roznov.cz

*  § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

     (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zpracováno dne: 21. 4. 2020
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