Povolení k nakládání s vodami
Název životní situace
Povolení k nakládání s vodami
Základní popis
Na základě tohoto povolení vznikne danému subjektu právo nakládat s podzemními či povrchovými
vodami (odběr, vypouštění, vzdouvání, akumulace, využívání energetického potenciálu, jiné
nakládání, atd.).
Oprávněn jednat
Žadatel (fyzická nebo právnická osoba) osobně nebo zplnomocněný zástupce.
Podmínky a postup řešení
Podání žádosti včetně požadovaných dokladů.
Zahájení řízení
Podáním žádosti na podatelnu Městského úřadu Vodňany – osobně nebo poštou.
Na které instituci řešit
Místně a věcně příslušný vodoprávní úřad - obecní úřad obce s rozšířenou působností (MěÚ Vodňany,
odbor životního prostředí nebo krajský úřad (Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví).
Kde a s kým
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, 1. patro,
kancelář č. 8, 9, Ing. Aleš Hutař, Ing. Mirka Soukupová.
Potřebné doklady
Vyplněná žádost na předepsaném formuláři společně s potřebnými přílohami (stanoveny ve vyhlášce
č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů).
Potřebné formuláře
Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách města Vodňany, v tištěné podobě je též k
dispozici na odboru životního prostředí MěÚ Vodňany.
Poplatky a úhrada
bez poplatků
Lhůty pro vyřízení
3 měsíce ode dne podání žádosti

Další účastníci
obec, správce povodí, správce vodního toku, další účastníci jsou stanoveni pro jednotlivá konkrétní
řízení
Další činnosti
Nejsou specifikovány
Elektronická služba
muvod@muvodnany.cz
ID datové schránky: fb9bfyg
Postup dle předpisů
•
•

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, související vyhlášky a nařízení vlády,
vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy
•

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

Odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem
v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany.
Sankce
Přestupky fyzických osob a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob řeší HLAVA XII
vodního zákona.
Související předpisy:
•

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Další informace
www.mzp.cz
www.mze.cz
Za správnost popisu odpovídá
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí

Kontaktní osoba

Ing. Aleš Hutař, telefon 383379170, e-mail: hutar@muvodnany.cz
Ing. Mirka Soukupová, telefon 383379171, e-mail: soukupova@muvodnany.cz
Platnost ke dni
24.9.2015
Poslední aktualizace
Konec platnosti

