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POVOLENÍ K ODBÌRU VOD

Podrobné informace k odbìrùm 
vod na vodoprávních úøadech 
a na www.zanikpovoleni.cz

                                                           vodu (napø. ze studny) neodebírám                      povolení nepotøebuji

povolení k odbìru vody mám                                          povolení platí i po 1.1.2008, nemusím o nic žádat
 
povolení k odbìru vody nemám                                      musím žádat o povolení
   

povolení k odbìru vody mám                                          povolení platí jen do 1.1.2008, musím žádat 
                                                                                        o prodloužení povolení nebo o nové povolení
 
povolení k odbìru vody nemám                                      musím žádat o povolení

 
povolení k odbìru vody mám                                          povolení platí i po 1.1.2008, nemusím o nic žádat
 

povolení k odbìru vody nemám                                      musím žádat o povolení

povolení k odbìru vody mám                                          povolení platí jen do 1.1.2008, musím žádat 
(automaticky vyplývá ze zákona)                                               o prodloužení povolení nebo o nové povolení
 
povolení k odbìru vody mám                                          povolení platí i po 1.1.2008, nemusím o nic žádat
(automaticky vyplývá ze zákona)

.

povolení k odbìru vody mám                                             povolení platí i po 1.1.2008, nemusím o nic žádat
odebírám s  i bez technického zaøízení (napø. èerpadlo)

povolení k odbìru vody nemám                                      musím žádat o povolení
odebírám s  i bez technického zaøízení (napø. èerpadlo)

povolení k odbìru vody mám                                          povolení platí i po 1.1.2008, nemusím o nic žádat

povolení k odbìru vody nemám                                      musím žádat o povolení
odebírám  technickým zaøízením (napø. èerpadlo)

povolení k odbìru vody nemám                                      povolení nepotøebuji
odebírám  bez technického zaøízení

povolení k odbìru vody mám                                          povolení platí jen do 1.1.2008, musím žádat 
                                                                                        o prodloužení povolení nebo o nové povolení
 
povolení k odbìru vody nemám                                      musím žádat o povolení
odebírám s  i bez technického zaøízení (napø. èerpadlo)

povolení k odbìru vody mám                                          povolení platí jen do 1.1.2008, musím žádat 
                                                                                        o prodloužení povolení nebo o nové povolení
 
povolení k odbìru vody nemám                                      musím žádat o povolení
odebírám  technickým zaøízením (napø. èerpadlo)

povolení k odbìru vody nemám                                      povolení nepotøebuji
odebírám  bez technického zaøízení

podzemní voda (studny...)

povrchová voda (potok, rybník...) INFOLINKA
800 101 197
info@mze.cz

KDO VYDÁVÁ POVOLENÍ:
 Povolení k odbìru vod a jejich prodloužení
  vydává vodoprávní úøad. 
   O prodloužení je nutné žádat do 1.7.2007.

      FORMULÁØE:
        Žádosti se podávají na jednotl ivých
           formuláøích, které jsou k dispozici na
             vodoprávních úøadech a na stránkách
                 www.zanikpovoleni.cz.
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Povolení k vypouštìní odpadních vod 
do vod povrchových nebo podzemních 

pro domácnosti
MINISTERSTVO 

ŽIVOTNÍHO
PROSTØEDÍ

                                                                                      povolení k vypouštìní odpadních vod do vod

                                                                                          stávající stav                       výhled

            kanalizaèní pøípojka                       kanalizace                               nemám                                 nepotøebuji

                 

                 pouze septik                       kanalizace bez ÈOV                      nemám                                 nepotøebuji

                 pouze septik                          povrchových vod               nelze vydat bez doplnìní o biologický stupeò èištìní      

                 pouze septik                          podzemních vod               nelze vydat bez doplnìní o biologický stupeò èištìní

septik s biologickým stupnìm èištìní  kanalizace bez ÈOV                     nemám                                 nepotøebuji

septik s biologickým stupnìm èištìní    povrchových vod         mám vydané pøed 1.1.2002           musím žádat o prodloužení

septik s biologickým stupnìm èištìní    povrchových vod                         nemám                        musím žádat o povolení

septik s biologickým stupnìm èištìní    podzemních vod         mám  vydané pøed 1.1.2002           musím žádat o prodloužení

septik s biologickým stupnìm èištìní    podzemních vod                         nemám                         musím žádat o povolení

                       

                                                                  bezodtoková                                   

                                                             s pravidelným vyvážením

   domovní èistírna odpadních vod         kanalizace bez ÈOV                     nemám                                  nepotøebuji

   domovní èistírna odpadních vod           povrchových vod         mám  vydané pøed 1.1.2002           musím žádat o prodloužení

   domovní èistírna odpadních vod           povrchových vod                        nemám                           musím žádat o povolení

   domovní èistírna odpadních vod           podzemních vod          mám  vydané pøed 1.1.2002           musím žádat o prodloužení

   domovní èistírna odpadních vod           podzemních vod                         nemám                          musím žádat o povolení

.žumpa                                                                               nemám                              nepotøebuji

DALŠÍ

INFORMACE

info@env.cz

267 122 313
 

Podrobné informace k vy-
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www.zanikpovoleni.cz

mám zaøízení                                 zaústìní do
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