
Příjmení: 

ČP: 

PSČ: 

ČP: 

PSČ: 

samostatně     

 je zastoupen: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma zástupce; místo trvalého pobytu/adresa 

sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná): 

1. Žadatel1)

N

Jméno, popřípadě jména:

 Adresa místa pobytu 
Ulice:  

Obec: 

Adresa pro doručování 

Ulice:  

Obec: 

IČO2):

CZ-NACE3): 

Datum narození: 

Telefon: 

Email: 

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojí se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné 
příloze:       ano       ne 

1a. Žadatel jedná   

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MANIPULAČNÍHO 

ŘÁDU VODNÍHO DÍLA 
[§ 115 odst. 17 vodního zákona]

ázev firmy:Obchodní firma nebo název:

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Sídlo / Místo podnikání / Adresa místa pobytu

nebo obdobný údaj

*Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu



2. Údaje o vodním díle a jeho umístění

Název vodního díla

Název obce

Název katastrálního území

3. Zpracovatel manipulačního řádu

4. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi.

Název nebo obchodní firma / Jméno, 

příjmení 
Adresa  

(V případě většího počtu účastníků řízení než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti:  ano    ne) 

V dne 

podpis(y) žadatele(ů) 

   (jméno, příjmení, funkce) 

Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul

Adresa



Přílohy 

1. Manipulační řád ve dvou vyhotoveních; v případech hraničních vod v pěti vyhotoveních v listinné formě
zpracovaný podle vyhlášky o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, ve znění
pozdějších předpisů.

2. Stanovisko správce povodí k předkládanému manipulačnímu řádu.

3. Vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému manipulačnímu řádu, pokud se jedná o
manipulační řád vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem.

4. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající
se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy4).

Závazná stanoviska dotčených orgánů:

5. Doklad, jímž prokáže vlastnické nebo jiné právo k vodnímu dílu, nelze-li toto právo ověřit v katastru
nemovitostí a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) k nakládání s vodami
s vodním dílem souvisejícím nebo mu oprávněný umožnil výkon svého povolení, pokud bylo povolení

vydáno jiné osobě.

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

 samostatně   jsou připojena v dokladové části dokumentace, 
s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku: 

ochrany přírody a krajiny   

ochrany ovzduší  

ochrany zemědělského půdního fondu  

ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesů 

ochrany ložisek nerostných surovin  

odpadového hospodářství 

veřejného zdraví 

lázní a zřídel 

prevence závažných havárií  

veterinární péče 

památkové péče 

dopravy na pozemních komunikacích   

dopravy drážní  

dopravy letecké 

dopravy vodní  

energetiky 

jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením  

elektronických komunikací 

obrany státu  

bezpečnosti státu  

civilní ochrany 

požární ochrany

 jiné 



Vysvětlivky  
1) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba. V případě

– právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, adresa sídla, popřípadě jiná adresa pro
doručování, IČO2) nebo obdobný údaj a CZ-NACE3);

– fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě dodatek odlišující
osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu
podnikání, IČO2), adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako
místo podnikání, popřípadě jiná adresa pro doručování a  CZ-NACE3);

– fyzické osoby nepodnikající se uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa trvalého
pobytu (popřípadě jiná adresa pro doručování) a datum narození.

2) IČO – identifikační číslo osoby – přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 24 zákona
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů). Do 31.12.2011 se uvádí
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).
3) CZ-NACE – číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Klasifikace ekonomických činností (§ 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).“.

4) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.


	add_Žádost o stavební povolení k vodním dílům
	ZP_144_Priloha_09-Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich

	sy_priloha_25-zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu
	ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VODNÍHO DÍLA


	druhStavby: Off
	zadatelJedna: Off
	textJedna: 
	OchranaPrirody: 
	0: 

	Check Box2: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off
	17: Off
	0sasa: Off
	0a: Off

	OchranaOvzdusi: 
	OchranaPrirodyZPF: 
	OchranaLes: 
	OchranaLoziska: 
	OdpadoveHospodarstvi: 
	VerejneZdravi: 
	LazneZridla: 
	PrevenceHavarii: 
	VeterinarniPece: 
	PamatkovaPece: 
	PozemniKomunikace: 
	DopravniDrazni: 
	DopravaLetecka: 
	DopravaVodni: 
	Energetika: 
	JadernaBezpecnost: 
	ElektronickaKomunikace: 
	ObranaStatu: 
	BezpecnostStatu: 
	CivilniOchrana: 
	PozarniOchrana: 
	Jine: 
	Check Box3: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	fill_1_3: 
	AdresaRow1: 
	fill_3_4: 
	AdresaRow2: 
	fill_5: 
	AdresaRow3: 
	fill_7_2: 
	AdresaRow4: 
	fill_9: 
	AdresaRow5: 
	fill_11_2: 
	AdresaRow6: 
	NazevObce: 
	NazevVodnihoDila: 
	NazevKatastralnihoUzemi: 
	uliceZadatel: 
	mestoZadatel: 
	jmenoZadatel: 
	prijmeniZadatel: 
	Text1: 
	datum: 
	kde: 
	cpZadatelD: 
	mestoZadatelD: 
	pscZadatelD: 
	ICO: 
	telDZ: 
	emailZadatele: 
	CZ_NACE: 
	nazev_firmy: 
	Text2: 
	pscZadatela: 
	cpZadatel: 
	datum_narozeni: 
	uliceZadatelD: 
	ZSDO: Off
	uliceZadatelas: 
	prijmeniZadatelas: 
	jmenoZadatelas: 
	prilohaUcastnik2_AB: Off


