Komentář ke vzoru: Oznámení o účastenství v řízení
dle vodního zákona
Aktualizováno k 13. 12. 2020

Pro jakou situaci je vzor vhodný
Vzor využijí spolky, které se chtějí stát účastníkem správního řízení, při kterém mohou
být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí – zejména vod - podle zákona č.
254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). Spolky, jejichž cílem podle jejich stanov je
ochrana životního prostředí, mohou požádat příslušný vodoprávní úřad, aby je
informoval o zahajovaných správních řízeních vedených dle vodního zákona. Na
základě oznámení o zahájení řízení (které se zpravidla doručuje prostřednictvím
úřední desky) pak spolky mohou do osmi dnů ode dne jeho doručení zaslat úřadu toto
oznámení o účastenství v řízení, a stát se tak účastníky daného správního řízení.
Typicky toto oznámení využijete v řízeních o povolení k nakládání s vodami (např.
odběr, akumulace nebo vzdouvání vod) nebo v řízení o povolení k vypouštění
odpadních vod. Toto oznámení není využitelné pro účast spolku v řízení, kterým se
povoluje stavba vodního díla. Stejně tak nebude využitelné pro oznámení účasti v
řízení, které navazuje na proces EIA. K přihlášení do tohoto řízení využijte náš vzor.

Jaké části vzoru přizpůsobit
-

-

Podatel
o Vyplňte požadované údaje o spolku.
Adresát
o Vyplňte údaje adresáta, tj. úřadu, který vede dané řízení.
Místo a datum vyhotovení oznámení
Specifikace spolku a oznámení o zahájení řízení
o Uveďte informace o oznámení o zahájení řízení – datum uvedené
na oznámení, číslo jednací nebo spisovou značku oznámení a název
řízení.
o Specifikujte, jestli se jednalo o oznámení doručené úřadem přímo vám
(v tomto případě uveďte i datum doručení), či jestli jste jej nalezli na
úřední desce jako veřejnou vyhlášku.
o Doplňte název vašeho spolku.
Osoba jednající za spolek
o Doplňte jméno a příjmení osoby jednající za spolek. Za spolek může ze
zákona jednat jeho statutární orgán - předseda nebo člen výboru.
Podrobnější úprava toho, kdo je za Váš spolek jako statutární orgán
oprávněn jednat (jestli např. za spolek může jednat každý člen výboru
samostatně nebo musí jednat alespoň dva) je uveden ve stanovách
spolku. Pokud by za spolek podávala oznámení jiná osoba, musela by
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jednat na základě plné moci. Plná moc zmocňující tuto osobu k podání
oznámení by pak musela být přílohou žádosti.
-

Přílohy
o K oznámení přiložte kopii stanov vašeho spolku a kopii žádosti
o informování dle § 115 odst. 6 vodního zákona.

Kde nalézt další informace
Podrobnější informace k účasti spolku najdete v našich manuálech:
- Účast spolku v řízeních:
https://frankbold.org/poradna/spravni-rizeni/ucastnici-spravnihorizeni/spolky-ve-spravnim-rizeni/rada/ucast-spolku-v-rizenich
- Účast dotčené veřejnosti v řízeních po novele stavebního zákona:
https://frankbold.org/poradna/zivotni-prostredi/ucast-verejnosti/ucast-vrizenich/rada/ucast-dotcene-verejnosti-v-rizenich-po-novele-stavebnihozakona
- Kde a jak je upravena ochrana vod:
https://frankbold.org/poradna/zivotni-prostredi/ochrana-ovzdusi-avod/ochrana-vod/rada/kde-a-jak-je-upravena-ochrana-vod

Na co nezapomenout
-

Oznámení odešlete včas, tj. do osmi dnů od doručení
písemného oznámení úřadu o zahájení řízení nebo od
zveřejnění oznámení na úřední desce (a současně na
elektronické úřední desce obce).
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Jak pracovat se vzorem?
Vzor můžete využít třemi způsoby:
1) Prosté vyplnění formulářových polí a uložení ve formátu PDF.
2) Odemčením úprav celého dokumentu a provedením libovolných úprav (heslo
pro odemčení úprav: frankbold).
3) Jako inspiraci pro sepsání dokumentu vlastního.
Pokud budete mít ke vzoru a jeho použití jakékoli dotazy obraťte se na nás přes
kontaktní formulář.
Budeme rovněž rádi, pokud nám zašlete podněty na zlepšení našich vzorů.

Byl pro vás vzor užitečný? Pomozte nám vytvářet více takových svým finančním
darem prostřednictvím našeho dárcovského formuláře.
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