Městský úřad Hořovice
odbor výstavby a životního prostředí
Palackého náměstí 2
26801 Hořovice

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY
JEDNOTLIVÝCH OBČANU ( DOMÁCNOSTÍ)
(§ 8 odst. l písm.b) bod 1. vodního zákona)

/
1

1. Žadatel '
Jméno, příjmení
Adresa místa trvalého pobytu
Datum narození
Telefon
2. Účel užití odebírané podzemní vody2'
3. Údaje o místu nakládání s vodami
Název obce
Název katastrálního území .

,

.-

Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí
Typ odběrového objektu3>
4. Údaje o množství vod, se kterými má být povoleno nakládat
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá
prúm.

l.s'1

max.

m .mes'

3

max.
1

l.s'1
3

m .rok''

5. Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno
6. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řizeaí, kten jsou žadateli známi
Název nebo obch.firma / Jméno, příjmení

Adresa

(V pfiparii Yčtšiho pciru úíastnflaJ než 3 se jsjich seznam irvcdc v přilez; íddosti.)

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

podpis žadatele
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