NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU
NEBO KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU.
(k § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a
o změně některých zákonů, ve znění novely č. 275/2013 Sb. s účinností
od 1. 1. 2014 a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění novely č. 48/2014 Sb.
s účinností od 1. 4. 2014).
(1) Žádost o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace se podává
v elektronické podobě.
(Formulář žádosti je k dispozici na stránkách Olomouckého kraje – odboru životního
prostředí a zemědělství – vodního hospodářství a rybářství: Žádost o povolení
provozování vodovodu a kanalizace nebo na stránkách Ministerstva zemědělství
ČR www.eagri.cz – voda – vodovody a kanalizace – povolení k provozování).
(2) K žádosti se přikládá dle § 6 odst. 12 zákona:
a) kopie živnostenského oprávnění k provozování živnosti v oboru "Provozování
vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody",
b) kopie smlouvy, kterou uzavřel žadatel s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace na
jejich provozování, pokud jím žadatel není sám,
c) identifikační čísla vodovodů a kanalizací, uvedená ve vybraných údajích z
majetkové evidence, podle § 4 odst. 3 a § 6 zákona, kterých se povolení k
provozování týká,
(d) úředně ověřená kopie dokladů o vzdělání a praxi odborného zástupce
provozovatele podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona,
(e) písemný souhlas odborného zástupce včetně jeho ověřeného podpisu, pokud
sám není žadatelem,
(f) pokud vodovod nebo kanalizace provozně souvisí s vodovody nebo kanalizacemi
jiných vlastníků, musí být doloženo, že s nimi má vlastník uzavřenou písemnou
dohodu podle § 8 odst. 3 zákona (písemná dohoda vlastníků provozně souvisejících
vodovodů a kanalizací).
Obce, organizační složky státu nebo sdružení vlastníků vodovodů a kanalizací, která
jsou právnickými osobami, a neprovozují vodovod nebo kanalizaci za účelem
dosažení zisku, nepřikládají doklad dle bodu (a).
Pokud je vlastníkem i provozovatelem vodovodu nebo kanalizace stejná osoba,
k žádosti se nepřikládá podklad dle bodu (b).
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Michalová, odd. vodního hospodářství
tel: 585 508 395
e-mail: l.michalova@kr-olomoucky.cz

