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Žádost o POVOLENÍ K ODSTRANĚNÍ
VODNÍHO DÍLA


1.	Žadatel
Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení:
………………………………………………………………………………..
Sídlo / Místo podnikání / Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu:
………………………………………………………………………………..
IČ2) / Datum narození	.....................................................
OKEČ3)	.....................................................
Telefon	.....................................................


1a.  Žadatel jedná   
		samostatně     
		je zastoupen:  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma zástupce; místo trvalého 		pobytu/adresa 	sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


2.	Místo odstraňovaného vodního díla

Obec, ve které je vodní dílo umístěno	..................................
Katastrální území	..................................
Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí	..................................
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)
………………………………………………………………………………………………

 V případě, že se žádost o odstranění vodního díla týká vodního toku
Název vodního toku	.....................................
 Říční kilometr (staničení)	.....................................

3.	Základní údaje o vodním díle  (uvedení úplného výčtu vodních děl, o jejichž odstranění je žádáno včetně základních technických parametrů)
	 ……………………………………………………………………………………................
	……………………………………………………………………………………................
	……………………………………………………………………………………................
	……………………………………………………………………………………................
	……………………………………………………………………………………................
	……………………………………………………………………………………................
	……………………………………………………………………………………................
	……………………………………………………………………………………................
 	 Je ve stavbě zabudován azbest:   ANO          NE
4.	Důvody k odstranění stavby, předpokládaný termín započetí a ukončení prací
	……………………………………………………………………………………................
	……………………………………………………………………………………................
	……………………………………………………………………………………................
	……………………………………………………………………………………................
	……………………………………………………………………………………................
	……………………………………………………………………………………................
	……………………………………………………………………………………................

5.	Způsob odstranění stavby
	Dodavatelsky : 
	Název a sídlo stavebního podnikatele  (pokud je  v době podání ohlášení znám), IČ bylo-li přiděleno :…………………………………………………………………………….......
	……………………………………………………………………………………................……………………………………………………………………………………................

 	Svépomocí (týká se staveb, které nevyžadovaly stavební povolení, veřejnoprávní smlouvu, certifikát autorizovaného inspektora) : 
	Jméno a  příjmení osoby, která bude provádět stavební dozor
	……………………………………………………………………………………................……………………………………………………………………………………................
 	Jméno a příjmení autorizované osoby (stavbyvedoucího), která bude zajišťovat odborné vedení při svépomocném provádění bouracích prací na stavbě, v níž je přítomen azbest 
	……………………………………………………………………………………................……………………………………………………………………………………................
 	S použitím trhavin				ANO           NE 

6.	Informace,
	 zda je stavba dosud užívána	ANO           NE
	v případě odstranění vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu počet odběratelů 
(§ 2 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)
	……………………………………………………………………………………................……………………………………………………………………………………................
	……………………………………………………………………………………................……………………………………………………………………………………................






V....................... dne .....................




	..................................
	podpis(y) žadatele(ů)

Přílohy

Projektová dokumentace odstranění stavby,  která obsahuje:
a) jednoduchou technickou zprávu s popisem prací a dalších činností při odstraňování vodního díla
b) zákres odstraňované stavby do katastrální mapy

Závazná stanoviska   dotčených orgánů k odstranění stavby, pokud jsou zvláštním zákonem vyžadována

