Příloha č. 1
ŽÁDOST
PRO ZPRACOVÁNÍ, PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ZMĚNY PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A
KANALIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE (PRVKZK)
1. Žadatel:
Název žadatele
Adresa a identifikační údaje žadatele
Ulice:

Č. p.:

Obec:

PSČ:

Tel./fax

E-mail:

IČ:
Statutární zástupce žadatele
Příjmení, jméno, titul:
Funkce:
Telefon (mobil):

E-mail:

Osoba pověřená jednáním o žádosti
Příjmení, jméno, titul:
Funkce:
Telefon (mobil):

E-mail:

2. Údaje o obci (popř. místní část) dotčené změnou PRVKZK:
Název obce (místní části
obce)

1vzor

Identifikační číslo
obce (místní části
obce) v PRVKZK1

formátu identifikačního čísla obce: 7201_001_01_00001

3. Původní znění v kartě obce (místní části obce) PRVKZK:

změna
vodovody

změna
kanalizace a ČOV

4. Navržené znění v kartě obce (místní části obce) PRVKZK:

5. Odůvodnění navržené změny PRVKZK (popište výchozí situaci, která Vás vede k podání žádosti,
a odůvodněte, proč je nově navržené řešení optimálnější než řešení dosavadní, lze doložit samostatnou
přílohou):

6. Předpokládaný harmonogram realizace navrhovaných změn PRVKZK:

7. Předpokládaná výše nákladů u navrhovaných opatření včetně porovnání s dosavadním
řešením v PRVKZK stanovená v souladu s platným Metodickým pokynem Ministerstva
zemědělství pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do VÚME
vodovodů a kanalizací (lze doložit samostatným rozpočtem):

8. Předpokládaný zdroj financování u navrhovaných opatření:

9. Doklady o projednání s dotčenými dle Článku 4 odst. 1 písm. c) pravidel:
ano / ne*

obec ....................................dotčená změnou

ze dne:

ano / ne*

vlastník změnou dotčené infrastruktury:
.........................................................................

ze dne:

ano / ne*

provozovatel změnou dotčené infrastruktury:

ze dne:

ano / ne*

Ministerstvo zemědělství

ze dne:

ano / ne*

příslušný vodoprávní úřad (ORP)
MěÚ ......................................................

ze dne:

ano / ne*

příslušný orgán územního plánování (ORP)
MěÚ ......................................................

ze dne:

ano / ne*

správce povodí – Povodí Moravy, s.p.

ze dne:

ano / ne*

Ministerstvo životního prostředí
ochranné pásmo, chráněné území:
........................................................................

ze dne:

ano / ne*

Ministerstvo zdravotnictví
ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů,
lázeňských míst,..:
........................................................................

ze dne:

*nehodící se škrtněte

10. Přílohy:
počet ks tisků

karta obce
(popř. místní části)

tabulky obce
(popř. místní části)

formát .docx

formát .xls

grafický soubor
formát .dgn (popř. .dwg)

vodovody
kanalizace a ČOV

elektronická forma příloh na datovém nosiči
11. V případě průběžné aktualizace PRVKZK dle Článku 1 odst. 2 budou v této Žádosti pouze
vyplněny údaje u bodů číslo: 1., 2. a 10. upravené v souladu s Článkem 2 těchto Pravidel.

V

dne

Razítko a podpis statutárního zástupce

