MěÚ Pohořelice
Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO
(§ 37 lázeňského zákona)

za účelem provedení geologických prací1 spjatých se zásahem do pozemku
typ geologických prací (vyznačte křížkem):
realizace kopané studny2
realizace vrtané studny (průzkumný hydrogeologický vrt)3
hydrogeologický průzkum prováděný za jiným účelem než výše uvedené
vrt(y) pro vertikální kolektor(y) tepelného čerpadla
inženýrskogeologický průzkum (kopané sondy, průzkumné vrty…)

1. Žadatel (V případě, kdy žadatel není vlastníkem pozemku, pak je nutné přiložit plnou moc
k zastupování za účelem získání závazného stanoviska.)

Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení
..............................................................................................................................................
Adresa sídla trvalého pobytu / Adresa místa pobytu
..............................................................................................................................................
Adresa pro doručování ...........................................................................................................
IČO / datum narození.............................................................................................................
Telefon...................................................................................................................................
E-mail ....................................................................................................................................
Identifikátor datové schránky .................................................................................................

1

Geologickými pracemi jsou činnosti spojené se zkoumáním, hodnocením, dokumentováním
a zobrazováním vývoje a složení geologické stavby území a jejich zákonitostí, vyhledáváním
a průzkumem ložisek nerostů, ověřováním jejich zásob a zpracováním geologických podkladů pro jejich
využívání a ochranu, vyhledáváním a průzkumem zdrojů podzemních vod, včetně přírodních vod léčivých,
stolních, minerálních a termálních, atd.
2
Zde upozorňujeme, že se z pohledu ochrany přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
jedná o preferované jímací objekty, které oproti vrtným pracím zpravidla představují menší zásah do prostředí.
3
V případě průzkumných hydrogeologických vrtů pro potřeby jímacích objektů hlubších než 30 m musí být
tato hloubka dostatečně zdůvodněna (očekávané zastižení hladiny podzemní vody v hloubce větší než 30 m
atp.).

1

2. Žadatel jedná:
samostatně
je zastoupen (na základě plné moci – nutno doložit): jméno, příjmení/název nebo obchodní
firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla, telefon (popř. doručovací adresa není-li
shodná):

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. Základní údaje o geologických pracích:
Dotčené pozemky (při velkém počtu dotčených pozemků doložte na separátním listě.)
katastrální území

číslo parcely

vlastník

Výňatek z projektu geologických prací (projekt musí obsahovat minimálně tyto informace)
hloubka průzkumného díla
informace o jímacích objektech v okolí do
vzdálenosti 100 m (ustálená hladina,
hloubka, typ)

předpokládaný geologický profil

předpokládaná hloubka zastižení podzemní
vody
účel využití vody (nehodící se škrtněte)

(pitná/užitková)

způsob hloubení
průzkum bude realizován v ochranném
pásmu vodního zdroje/záplavovém území

V

ano/ne
(nehodící se
škrtněte)

záplavové území/ochranné pásmo
vodního zdroje

………………………………………… dne …………………………
…………………………………….………………..
podpis žadatele nebo jeho zástupce

K žádosti je připojena následující dokumentace:
projekt průzkumných prací
vyjádření hydrogeologa k projektovanému záměru (Hydrogeologický posudek)
plná moc

2

