Městský úřad Hlinsko
Odbor životního prostředí
Adámkova 564
539 23 Hlinsko

.

Telefon: 469 326 1511154
Fax469319494
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ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ
K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
•

[~ 9 odst 4 vodního zákona]

1. Žadatel1~

.

Obchodní ~ima nebo název / Jméno, popří~adě jména, příjmení

.

SícUo / Místo podnikání / Adresa místa pobytu
Adresa pro .doručovam

.

jČ~ nebo obdobný údaj / Datum narození
OKEČ9~.

..

.

Telefon

.

.

E-mail

.

.

.

Žádá-h ‚~ ‘jy~~ rozhodnutí více žadatelů, připojí se údaje obsažené v tomto bodě
v samostatté příloze: C ano D ne
.

la. Žadatej jedná

.

D samostatně
D je zastoupen: jméno, příjmení I název nebo obchodní hrma zástupce; místo trvalého
pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):
.

2. Údaje o místu nakládání svodami
Název obce
Název katastrálmlio území
Parcelní čMo pozemku podle katastru nemovitostí
(Vpřipadě většího počtu se jejich seznam uvede vpřiloze žádosti:

D

ano

D

ne)

V případě, že se nakládání s vodami týká vodního toku
Název vodního toku
Říční kilometr (staničení)
3. Údaje o stávajícím povolení k nakládání s vodami
Označení rozhodnutí (čj., zn., datum apod.)
Správní orgán, který povolení vydal
Doba platnosti povolení

.

Účel vydaného povolení
Další údaje

4. Doba, na kterou je prodloužení platnosti povolení žádáno
5.

...

Seznam a adresy Úěastn,íků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi
Název nebo obchodní firma / Jméno,
pnjmeni
.

Adresa
.

(Vpřípadě většího počtu účastní1o~ řízeni než 6 se jejich seznam uvede vpříioze žádosti:

V

let

D

dne

podpis(y) žadatele(ů)
(jméno, př(jmení, ýmkee)

ano

D

ne)

Přílohy
I.

Stávající povolení k

kjáá‘5 vodami nebo jeho kopie.

DokJad o toni, že žadatel je oprávněným (~ S odst 2 vodního zákona) ze stávajíciho povolení, bylo-ii
‘ydánojinému subjekni.
3. Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnuti nebo kolaudačjjjJio Souhlasu pokud
předmětné povolení k nakjádání s vodami souvj~i se stávajícím vodním dílem a V minulosti bylo vydáno
jin~t úřadem než vodop~‘q~~~ úřadem dnes příslušným k vydání rozhodnuti o prodloaženĺ platnosti;
ustanoveni * 125 odst I stavebního zákona není dotčeno.
4. Vyjádření Správce povodí k Požadovanému prodlouže~~ platnosti předmětného povoleni k nakládání
& vodami, pokud sejednáo najcjádánf s vodami uvedená v ~ 22 odst 2 vodního zákona.
2.

.

5.

Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu prá‘~3ch úkonů, a to v případě, že žádost
je podána v zastoupení.

Vysvětlivky
Žadatelje právnická nebo fýzická osoba, vjejiž prospěch má být povolení vydáno. V případě

1)

právníck~ osoby se uvede název nebo obchodní ňrma, sídlo právnjck~ osoby nebo organizační složky
právnické osoby, která má sídlo na území jiného členskél~o státu EU, a ICZ zapsaj~ v obchodním rejsiřn0j
včetně dodatku označujicího její právní forum a OKEČ3‘ popřípadě telefonické spojeni. U Právnických
osob, které se nezapisuji do obcho&,ij~o rejstříku se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizačaí
složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a iC~ pod kterým byly
zřízeny, a OKEc‘~, popřípadě telefonické spojeni;
lýzické osoby Podnikajíd se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení adresa místa trvalého pobytu
(‚popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států Eli), adresa místa podnikáni a 1(22)
tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstřfjcn, a OKEc3‘ popřípadě telefonické spojení;
~‘zicl‘~ osoby flepodnfl‘jící se uvede —jméno popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu
(‚popřípadě přechodn~0 pobytu V případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě
telefonické Spojení.
‚
-

-

-

~ iČ

iden~a~ číslo ekonomického subje~ pňděleně prá~cké osobě či ~cké osobě podn&ajj~
(ý21 a 22 zá~~ ~ 89,‘J99~ 35~, ~ n~nj s/aNs/ic~ ~ ve ZflčflfPo~Č]š[chpředpl~ů) V případě ~~cké
osoby nepodnikající se místo IC uvede datum narozenj.
—

—

~ OI~Č čísebý kód dn~u ekonomické či~osti podle Odvč~ové klas~kace ekonomických č~nosti Čsú
(5 19 zákona d 89/] 995 Sb., O stá/nf statist‘c/r~ slrd$ ve zněnf pozd~gfc~ předpisij), který je u právnické
osoby či i~‘zické osoby podnikající hlavní (převažují0)
—

—

