

1
MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
NÁM. T.G.MASARYKA 130/14,  796 01 PROSTĚJOV
tel: +420 582 329 111 (ústředna)   fax: +420 582 342 338   www. prostejov.eu
    razítko podatelny -  den podání

v .............…………………........   dne ..…………………....


Žádost o POVOLENÍ VÝJIMKY ZE ZÁKAZU A OMEZENÍ PLAVBY PLAVIDEL SE SPALOVACÍMI MOTORY (PRO SPORTOVNÍ ČINNOST)
[§ 7, odst.7 vodního zákona]
1.	Žadatel1)
Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení  ……...................
………………………………………………………………………………..
Sídlo / Místo podnikání / Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu ..................
………………………………………………………………………………..
IČ2) / Datum narození	............................
OKEČ3)	............................
Telefon	............................
Údaje o místu 
Název vodní nádrže-toku 	..................................
Název katastrálního území	..................................
Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí	..................................
(V případě většího počtu pozemků se jejich seznam uvede v příloze žádosti.)
3.	Zdůvodnění žádosti
......................................................................................
    ......................................................................................
V ....................... dne .....................
	..................................
	podpis(y) žadatele(ů)

Přílohy
mapový podklad  se schématickým zákresem místa.
vyjádření obce, Povodí Moravy, s.p., Brno, správce vodního toku nebo nádrže
popis záměru 

Vysvětlivky
1)	Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být vyjádření 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).


