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Pravidla pro poskytnutí nadzemních plastových nádrží 

na dešťovou vodu v k.ú. Ďáblice 

Účel a způsob poskytnutí nádrže 

Nádrže jsou poskytnuty MČ Praha – Ďáblice (dále také „poskytovatel“) za účelem snížení množství 
balastní vody v kanalizačních sítích, vodních tocích a na komunikacích v k.ú. Praha – Ďáblice pro případ 
přívalových srážek. Dalším cílem je celkově snížit spotřebu pitné vody na zahradnické či obdobné účely.  

Plastové nádrže s jedním plnícím a jedním výpustným otvorem o rozměrech 100x120x120cm (dále jen 
„nádrže“) budou poskytnuty zájemcům na základě vyplněné a na Úřad MČ Praha – Ďáblice doručené 
písemné žádosti. Žádost na poskytnutí nádrže musí být podávána na k tomu určeném formuláři, 
přičemž musí být řádně a pravdivě vyplněna. Nádrže budou poskytovány bezplatně.  

Žádosti budou v první fázi vyhodnoceny poskytovatelem z hlediska splnění podmínek pro přijetí žádosti 
a její formální správnosti. Žádost může být vyřazena:  

a) pokud nebude úplná a žadatel ji na ústní nebo písemnou výzvu nedoplní ve lhůtě do 14 dnů od 
vyzvání o doplnění,  

b) pokud nebude doručena v písemné podobě a na určeném formuláři. Radou poskytovatele bude 
rozhodnuto o ne/poskytnutí nádrže či zamítnutí žádosti. 

Součástí poskytnutí nádrže ze strany poskytovatele je zajištění dopravy k místu určení. Pokud nebude 
dohodnuto jinak je předávacím místem místo nejbližší zamýšlenému umístění nádrže, na které bude 
možno nádrž po veřejně přístupných pozemcích dopravit nákladním vozidlem. Žadatel je povinen 
v určený termín nádrž na předávacím místě převzít a pečovat o ni jako řádný správce cizí věci až do 
okamžiku nabytí vlastnictví k věci.  

Podmínky poskytnutí 

Žadatelem musí být fyzická osoba mající trvalé bydliště v katastru Ďáblic, fyzická osoba vlastnící 
v tomto k.ú. nemovitost a dále fyzická osoba, nájemce takové nemovitosti.  To se prokazuje platným 
občanským průkazem, kopií výpisu LV ne starším 3 měsíců, anebo kopií nájemní smlouvy.    

Žadatel se podáním žádosti zavazuje k tomu, že v případě poskytnutí nádrže, bude tato nejméně po 
dobu 5 let umístěna výhradně na v žádosti uvedeném pozemku nacházejícím se v k.ú. Ďáblice. 
Případnou změnu umístění je žadatel povinen písemně předložit poskytovateli k předchozímu 
schválení. 

Dále se žadatel zavazuje, že nádrž bude po výše uvedenou dobu využívat výhradně k záchytu dešťové 
vody (atmosférických srážek), resp. k hospodaření s vodami v místě osazení.  Nádrž bude evidenčně 
vázána na pozemek uvedený žadatelem, přičemž na jeden pozemek bude možno poskytnout nejvýše 
dva kusy nádrží. V případě více parcel na jinak ucelených pozemcích žadatele či v případě rozsáhlejších 
nemovitostí, bude případný počet kusů poskytnutých žadateli posuzován ze strany poskytovatele 
individuálně, k zajištění efektivního plnění účelu poskytnutí.  

Žadatel je povinen nádrž do 4 měsíců od převzetí osadit na příslušném pozemku a zajistit její 
funkčnost ve smyslu účelu poskytnutí. 

Na přidělení nádrže není právní nárok. Celkový počet nádrží může být omezen, žádosti budou 
vyřizovány dle data podání žádosti. Splnění podmínek poskytnutí nádrže posuzuje poskytovatel a jeho 
posouzení je konečné.  
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Kontrola 

Žadatel po osazení nádrže a započetí plnění funkce písemně oznámí tuto skutečnost na Úřad MČ 
Praha – Ďáblice a umožní jeho zástupci provedení kontroly spojené s pořízením fotodokumentace. 
Od okamžiku oznámení osazení počíná běžet 5letá lhůta, po níž bude žadatel povinen nádrž užívat výše 
specifikovaným způsobem k zajištění účelu poskytnutí. Okamžikem doručení oznámení poskytovateli 
o započetí funkce, nejpozději však uplynutím 4 měsíců od převzetí nádrže přechází vlastnické právo 
k poskytnuté nádrži na žadatele.  

Žadatel po dobu 5 let od oznámení prvního osazení a započetí plnění funkce umožní na výzvu 
pověřenému zástupci poskytovatele kontrolu přítomnosti nádrže a způsobu jejího využití.  Kontroly 
budou probíhat v období měsíců duben až říjen běžného roku. Kontrolu bude provádět osoba 
pověřená ÚMČ Praha – Ďáblice. 

Případné zcizení či ztráta nádrže jde plně k tíži žadatele. Žadatel je povinen zajistit, aby po 
specifikovanou dobu plnila nádrž požadovanou funkci, a za tímto účelem ji bude řádně užívat a 
spravovat. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv případné škody vzniklé v souvislosti 
s umístěním a používáním přidělených nádrží. 

Sankce, vrácení 

V případě, že do 4 měsíců od předání nádrže nebude poskytovateli oznámeno umístění nádrže a 
započetí plnění funkce, bude poskytovatel oprávněn požadovat po žadateli úhradu vynaložených 
nákladů (cena nové nádrže + doprava) spojených s poskytnutím nádrže.  

V případě, že kdykoliv po výše uvedenou dobu nebude kontrola užívání nádrže žadatelem na výzvu 
umožněna, anebo při kontrole bude prokázáno porušení podmínek poskytnutí nádrže či účelu přidělení 
nádrže, bude poskytovatel oprávněn požadovat po žadateli do jednoho měsíce nápravu vadného 
stavu. Nebude-li závadný stav odstraněn a předvedena řádná funkčnost, bude poskytovatel oprávněn 
požadovat po žadateli úhradu vynaložených nákladů (cena nové nádrže + doprava) spojených 
s poskytnutím nádrže. 

Pro případ, že bude kdykoliv po výše uvedenou dobu zjištěno, že nádrž se na pozemku určeném v 
žádosti nenachází, přičemž poskytovatel se změnou umístění poskytovatel předem nevyslovil 
souhlas, bude poskytovatel oprávněn požadovat po žadateli úhradu vynaložených nákladů (cena 
nové nádrže + doprava) spojených s poskytnutím nádrže.  

Žadatel se pro případ poskytnutí nádrže zavazuje, že o tomto poskytnutí nádrže a jeho podmínkách 
předem vyrozumí své případné právní nástupce, postupníky práv a povinností či nabyvatele nemovité 
věci, a to pod sankcí odpovídající vynaloženým nákladům spojených s poskytnutím nádrže.  

Pro případ převodu vlastnického práva či skončení užívacího práva k nemovité věci, na niž, anebo 
v souvislosti, s níž byla poskytnuta nádrž, je žadatel nejpozději do 60 dnů písemně doložit, že práva a 
povinnosti související s tímto poskytnutím na sebe přebírá jiná osoba (právní nástupce). Pokud převzetí 
práv a povinností novým vlastníkem (či uživatelem) nebude doloženo, poskytovatel bude oprávněn 
žádat po žadateli úhradu vynaložených nákladů spojených s poskytnutím nádrže. 

Žadatel je oprávněn vrátit převzatou nádrž poskytovateli do doby oznámení jejího umístění a započetí 
plnění funkce, nejpozději však do 4 měsíců od jejího převzetí. Náklady na dopravu zpět k poskytovateli 
nese žadatel. 


