
Mesto Čadca ako príslušný orgán v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy podľa §
58 a § 63 zákona č. 364/2004 Z. z. zákona o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon)  (ďalej „vodného zákona“) na základe žiadosti doručenej dňa
27.07.2022 a po doplnení žiadosti vydáva

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a odber podzemných vôd

podľa § 21 ods. 1 pís. b) a § 26 vodného zákona a v súlade s § 46 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov umiestnenej na parc. č. CKN 4685/1 v kat. území Čadca pre:

Mgr. Eva Holeščáková, M.R.Š. 2556/26, 022 01 Čadca (ďalej len „žiadateľ“).

Podmienky povolenia: 
 

1. Vŕtaná studňa bude umiestnená na parcele č. CKN  4685/1  v k. ú. Čadca vo vlastníctve žiadateľa pre
potreby zásobovania vodou rodinného domu.

2. Stavba studne bude zriadená podľa projektovej dokumentácie „ SO-4- studňa“, zhotovenej Ing. Jozefom
Učníkom,  autorizovaný  stavebný  inžinier,  konštrukcie  pozemných  stavieb,  5042*SP*l1  a  v  zmysle
územného rozhodnutia č.j. VD/1960/2022/Ja zo dňa 07.07.2022 vydaného stavebným úradom, Mesto Čadca,
„OS 04 – studňa“.

3. Studňa bude vŕtaná o priemere 200 mm a bude tvorená monolitickou železobetónovou šachtou a PVC
potrubím osadeným vo vrte. V studni bude osadené ponorné čerpadlo WILO TWI 5-306 EM ukotvené cca
1m nad dnom studne. Na tlmenie tlakových nárazov čerpadla bude slúžiť tlaková nádoba s objemom 100l.
Výtlačné hrdlo na čerpadle bude priemeru DN32. Z čerpadla sa napojí potrubie HDPE 32x3 stúpajúce k
vyústeniu do šachty k tlakovej nádobe umiestnenej v záhlaví vrtu.

4. Vodná stavba a odber podzemných vôd budú realizované na parcele č. CKN 4684/1, 4685/1, v k.ú. Čadca
v časti  pozemkov,  ktoré  sú vyňaté  z poľnohospodárskeho pôdneho fondu rozhodnutím Okresného úradu
Čadca,  pozemkový  a  lesný  odbor  v Čadci  vydaným  pod  č.  OU-CA-PL01-2022/011940-002  zo  dňa
06.09.2022.

5. K stavbe sa nezriaďuje pásmo hygienickej ochrany z dôvodu, že sa nejedná o zdroj pitnej vody.

6.  Za  presné  zameranie  a  vytýčenie  stavby  studne  v  teréne,  podzemných  vedení,  inžinierskych  sietí  a
dodržanie všetkých bezpečnostných predpisov je zodpovedný žiadateľ.


