
Městský úřad Týniště nad Orlicí, oddělení životního prostředí, 
Mírové nám. 90, 517 21 Týniště n. Orl. 

 

Ž Á D O S T 
 

O  POVOLENÍ  K NAKLÁDÁNÍ  S VODAMI  –  ODBĚR  VODY 
dle § 8 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

 
ŽADATEL (jméno, příjmení, dat. narození) ………………………………………………….. 
 
Adresa:                 ……………………………………………………………………………. 
                              .……………………………………………………………………………… 
Telefon:                 ………………………. 
 
Účel užití odebírané vody: ……………………………………………………….………….. 
 
Údaje o místu nakládání s vodami:  
 
Název obce: …………………………………………………………………………………… 
 
Katastrální území: …………………………………………………………………………… 
 
Parcelní číslo pozemku podle KN: …………………………………………………………. 
 
Typ odběrného objektu: ………………………………………………………………………. 
 
Údaje o množství vod, se kterými má být povoleno nakládat:  
 
Počet měsíců v roce,kdy se odebírá : ………………………………………………………… 
 
Odebírané množství :       prům………..l/sec                  max…………l/sec 
 
                                          max…………m³/měs.                   …………m³/rok 
 
 Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi:  
 

1) ………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………… 
4) ………………………………………………………………………………………… 
5) ………………………………………………………………………………………… 
 
 
V ……………………………….      dne …………………….. 

 
 
 
                                                                                           Podpis(y) …………………………... 
 



 PŘÍLOHY: 
 

1. Paspart stávající studny, který bude obsahovat: 
- identifikační údaje o majiteli (jméno, adresa), 
- identifikační údaje o dodavateli stavby, který studnu vybudoval 
- identifikační údaje o umístění studny (lokalita, kat. území, parc. čísla pro 

studny a související rozvody), 
- výškové a polohové umístění stavby a rozvodů v terénu, podélný profil, zákres 

do katastrální mapy, 
- způsob provedení studny, ochranné pásmo, materiál propojovacího potrubí, 
- výkresovou část (řezy, detaily napojení, apod.), 
- hloubka studny, výška vodního sloupce – měřeno od horního okraje studny, 
- hydrotechnické výpočty – výpočet množství odebírané vody – výkon 

čerpadla (l/sec, m³/den, m³/měs., m³/rok), 
- doklad o vlastnictví pozemků nebo doklad o jiném právu, který opravňuje 

vstup na pozemek, kde je studna umístěna (smlouva o uzavření věcného 
břemene, odkoupení pozemku atp.). 

2. Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudační rozhodnutí, pokud požadované 
povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem, pokud je má 
žadatel k dispozici. 

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

4. Další upřesnění nebo rozšíření dle konkrétního případu. 
 
Vysvětlení : 
 
1. Žadatel je fyzická osoba nebo osoby, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. 

      2. Jako účel užití se uvede např. zásobování rodinného domu, rekreačního objektu, zálivka    
          zahrady apod. 

3. Jako typ odběrného objektu se uvede, zda se jedná o pramenní jímku, vrt, studnu  
     (vrtanou, kopanou, naráženou), zářez nebo jiný odběrný objekt. 
 


