Jiří LENART s.r.o.
Vodohospodářské stavby
a provozování vodovodů pro veřejnou potřebu

tel. 603 823 849, 601 568 317
e-mail: jiri.lenart@email.cz

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ
k existenci provozovaného vodohospodářského zařízení a stanovení podmínek pro styk
s tímto zařízením.
A.) Žadatel o vydání vyjádření
Jméno, přijímení a titul
nebo obchodní firma,
vč. Právní formy
Adresa
Telefon, e-mail

B.) Stavebník (investor) – vyplňte pouze pokud se liší od žadatele
Jméno, přijímení a
titul nebo
obchodní firma,
vč. Právní formy
Adresa
Telefon, e-mail
C.( Zájmové území
Název stavby
Bližší popis stavby

Obec
Ulice
Kat. území
č.parcely
Důvod pro který
má být vyjádření
vydáno

Sídlo: Hlavní 631/18, 747 06 Opava 6
Provozovna: Litultovice 254, 747 55 Litultovice – Luhy

IČ: 267 83 983
DIČ: CZ26783983
VOR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 25310

Jiří LENART s.r.o.
Vodohospodářské stavby
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Společně s žádostí nám prosím doručte tyto přípohy:
1. Katastrální mapu s vyznačením zájmového území či předmětné stavby
2. PD dle stupně řízení, ke kterému žádáte o vyjádření
S vyjádřením Vám bude pro Vaše zájmové území v případě střetu s podzemním vedením v
naší správě a v případě požadavku na napojení předána kopie mapy v listinné formě s orientačním
zákreslením vodárenského zařízení.
Žadatel se svým podpisem zavazuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné, a že
nebude námi poskytnuté informace a data neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, či
půjčovat bez souhlasu poskytovatele.

Počet příloh:

V …................................. Dne:.....................................

Podpis žadatele:..........................................................................

Vysvětlivky:
-Vyplňte hůlkovým písmem
-Nehodící škrtněte
-Uveďte název stavby, ke které má být vyjádření vydáno
-Uveďte bližší údaje o stavbě, vč. Specifikace všech objektů, které jsou součástí, jako např. , zda
bude zřízena vodovodní přípojka, plynovodní, kanalizační, elektro přípojka, oplocení, příjezdová
komunikace (chodník)
-Uveďte důvod pro vydání vyjádření jako například: vyjádření k předprojektové přípravě,
projektové dokumentaci pro /zemní, stavební řízení, zjištění při koupi pozemku, žadatel je
vlastníkem pozemku.
Pokud Vámi doručené přílohy nebudou mít dostatečnou vypovídající schopnost, budou Vás
zaměstananci fa.Jiří LENART s.r.o. Kontaktovat.

Vyplněnou žádost (vč. Příloh), prosím doručte e- mailem: jiri.lenart@email.cz
nebo zašlete na adresu: Jiří Lenart, Hlavni 631/18, Opava Kylešovice 747 06
Tel Kontakt: Iveta Műllerová, 601 568 317
Jiří Lenart,
603 823 849
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