Příloha č. 13 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

	┌	┐
*)




	└	┘

		*) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu


Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami
[§ 9 odst. 4 vodního zákona]


1.	Žadatel1)
Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení	….....................
………………………………………………………………………………..
Sídlo / Místo podnikání / Adresa místa pobytu…………………………………………….
................………………………………………………………………….
Adresa pro doručování ……………………………………………………………………..
IČ2) nebo obdobný údaj / Datum narození   ............................
OKEČ3) ............................
Telefon .....................................
E-mail ...................................
Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojí se údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze:     ano      ne
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):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...


Údaje o místu nakládání s vodami
Název obce	..................................
Název katastrálního území	..................................
Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí	..................................
…………………………………………………………………………….....
(V případě většího počtu se jejich seznam uvede v příloze žádosti:    ano       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 …………………………………………......................................
 ………………………………………………………………………………..
	
Doba, na kterou je prodloužení platnosti povolení žádáno ...................... let

5.	Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi

Název nebo obchodní firma / Jméno, příjmení
Adresa












	(V případě většího počtu účastníků řízení než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti:    ano       ne)



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


	..................................
	podpis(y) žadatele(ů)
	(jméno, příjmení, funkce)

Přílohy

Stávající povolení k nakládání s vodami nebo jeho kopie.
Doklad o tom, že žadatel je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.
Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud předmětné povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno.
Vyjádření správce povodí k požadovanému prodloužení platnosti předmětného povolení k nakládání s vodami, pokud se jedná o nakládání s vodami uvedená v § 22 odst. 2 vodního zákona.
Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Vysvětlivky

1)	Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. V případě
- právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2) zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2), pod kterým byly zřízeny, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa místa podnikání a IČ2) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;
- fyzické osoby nepodnikající se uvede – jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.
2)	IČ – identifikační číslo ekonomického subjektu – přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se místo IČ uvede datum narození.
3)	OKEČ – číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající – hlavní (převažující).

