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Příloha k č.j. 15194/2002 - 6000

V Z O R

Obsah žádosti o povolení k odběru povrchových vod pro závlahy a odběr povrchových vod k vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin


	Žádost je zpracována ve smyslu ustanovení § 8, odst. 1 písm. a, bod 1), § 9 odst. 1 a § 10 a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)


1.	využití vody pro závlahy:
(zaškrtněte x )


Odběr povrchové vody pro závlahy 

Odběr povrchové vody k vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin


2. Údaje o žadateli
Fyzická osoba
Jméno a příjmení

Trvalý pobyt
nebo adresa pro doručování

Datum narození
Právnická osoba
Obchodní firma nebo název 

Sídlo

Jména a příjmení osob,
která jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu

Identifikační číslo
Obec
Název obce

Adresa sídla obecního úřadu,
městského úřadu nebo magistrátu

Identifikační číslo obce (IČO)

Jméno a příjmení starosty obce nebo primátora 

3. Odběr z vodního toku
Název vodního toku:
Číslo hydrologického pořadí povodí:

Vymezení  odběrného místa (polohopisné údaje), ř.km:



Správce vodního toku:

.


4. Zdůvodnění žádosti
Pokračování na samostatném listě

5.	Odběr vody pro závlahu

max. množství čerpané vody v průměrném roce
l/s                m3/měs                m3/rok
max. množství čerpané vody v suchém roce
l/s                m3/měs                m3/rok
celkové závlahové množství
                                               m3/rok
doba provozu čerpání  v hod/den

odběr povolen ve vegetačním období
od                            do
max. vteřinový odběr vody/ha



6.  Přílohy žádosti:

-	popis čerpacího zařízení,
-	základní popis a polohopisné údaje místa odběru,
-	návrh provozně-manipulačního řádu pro závlahovou soustavu,
-	vyjádření správce vodního toku ( v případě drobného vodního toku),
-	stanovisko správce povodí
-	návrh smlouvy se správcem vodního toku o zpoplatnění odběru ve smyslu ustanovení  § 109 vodního zákona,
-	vyjádření  dotčené obce,
-	snímek pozemkové mapy se zákresem díla, neb vyznačení odběrného místa, 
-	projektovou dokumentaci, pokud je povolení k nakládání s vodami spojeno se stavbou závlahové soustavy,
-	údaje o jakosti vody, se kterou bude nakládáno,
-	způsob a četnost měření množství odebírané vody dle vyhlášky MZe č. 20/2002 Sb.,







Datum …………………..

                                                             ………………………………………

                                                             Jméno a podpis (razítko) žadatele

