
Príloha č.2

Žiadosť o povolenie odberu podzemnej vody

Vybavuje: M.Č. Bratislava – Dúbravka
               Oddelenie životného prostredia

  844 02   Bratislava

1. Žiadateľ

2. Studňa

Meno a priezvisko

Adresa trvalého bydliska

Kontakt tel./mobil

E-mailová adresa

Názov stavby

V Bratislave dňa

                                                                        podpis žiadateľa

Prílohy:
•    2x záverečná správa hydrogeologického prieskumu
•    Projektová dokumentácia - jednoduchý projekt studne
•    Situačný nákres umiestnenia vodnej stavby zakreslený v kópii katastrálnej mapy

podľa § 63 ods.1 pís. a) Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách - vodný zákon

(členenie, technické alebo výrobné zariadenie, budúca prevádzka a jej vplyv na životné prostredie, zdravie ľudí)

4. Počet osôb užívajúcich zdroj vody

3. Údaje o mieste nakladania s vodami

5. Základné údaje o stavbe

Adresa nakladania s vodami

Druh stavby

účel stavby

Predpokladaný termín ukončenia stavby, ak
sa jedná o dočasnú stavbu - doba jej trvania

K.ú. Dúbravka, č. parcely

6.        Doba, na ktorú je žiadaný odber vody

- počet mesiacov v roku, kedy sa voda odoberá

- odber priemer v l/s max. v l/s

max. v m3/mes. max. v m3/rok

- typ čerpadla a výkon v m3
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