Žádost o povolení k nakládání s vodami – k odběru povrchových vod (dle §
8 odst. 1) písm. a) bodu 1. zákon. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
A. Fyzické osoby
1. Jméno a příjmení žadatele:

............................................................................................

2. Datum narození žadatele:

............................................................................................
(den, měsíc, rok - dvojčíslí, např. 02. 05. 2000)

3. Trvalý pobyt (adresa):
........................................................................................................
B. Právnické osoby
1. Žadatel - název nebo obchodní firma (dle zakládající listiny):

.................................

...................................................................................................................................................
2. Sídlo - adresa (dle zakládající listiny): ................................................................................
3. Identifikační číslo:
........................................................................................................
4. K odběru z jakého vodního toku: …………………………………………………………
-

ř. km: …………………………………., hydrogeologický rajon: ……………………...,

- č. hydrologického pořadí: ……………………..………………………………………….,
-

umístěného v kraji: ……………………………………, okres: ………………………,

-

v obci ……………………………………………………………………………………..,

-

v katastrálním území: …..……………………………………………………………….,

-

na pozemcích parc. č.: ………………………………………………..…………………..

…………………………………………………………………………………………………..,
5. Údaje o množství:
( l/s)

.........................
(max. l/s )

7. Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:

.......................

(m3/měs.)

...................

........................

(m3/rok)

...........................................………………………

8. Užití odebrané vody: ……………………………………………………………………….
9. Typ odběrného objektu (popis zařízení umožňující odběr): ……..……………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
1

10. Odběr je řízen manipulačním nebo jímacím řádem: ………………………ANO/NE
11. Účel povoleného odběru povrchové vody: ………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
12. Doba povoleného odběru povrchové vody: ………………………………………………
13. Jakost povrchové vody v místě jejího odběru (pokud nebude uveden tento údaj,
povolení k odběru bude vydáno bez ohledu na jakost povrchové vody):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
14. Dotčená chráněná území, včetně vyjádření příslušných správců (např. CHKO,
CHOPAV, apod.)
poř. č.

název

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Místo, den

Podpis žadatele:

Příloha:
1. Mapový podklad v měřítku 1:50 000(popř. 1:25 000 nebo 1:10 000) se schématickým
zákresem místa nakládání s vodami.
2. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popř. jiná opatření dotčených
orgánů státní správy, týkající se dané věci.
3. Kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa nakládání s
vodami.
4. Kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované
povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem.
5. Stanovisko správce povodí k požadovanému nakládání s vodami.
6. Stanovisko příslušného správce drobného vodního toku k požadovanému nakládání s
vodami, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku.
7. Údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q330 denní, Q355 denní, Q364 denní a Qa
dlouhodobý průměrný), pokud se žádost o povolení týká vodního toku a požadované
nakládání s vodami může mít za následek snížení průtoku vodního toku.
8. Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních
právních předpisů, pokud by mohly být nakládáním dotčeny.
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