Adresa příslušného úřadu
Úřad:

Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby

Ulice:

Masarykovo náměstí čp. 98

PSČ, obec: 549 54 Police nad Metují

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
Chráníme Vaše osobní údaje.
V tomto formuláři se v souladu s Nařízením GDPR shromažďují v rozsahu nutném pro plnění zákonem
uložených povinností (nebo v souvislosti s výkonem veřejné moci) pouze osobní údaje nutné pro splnění
účelu, který vyplývá z obsahu tohoto tiskopisu. Údaje jsou zpracovávány ode dne jejich poskytnutí po
dobu nezbytnou k plnění daného účelu, konkrétní doba zpracování je stanovena spisovým a
skartačním řádem. Podrobné informace k ochraně osobních údajů najdete na webových stránkách
města.
ČÁST A.
I. Vlastník stavby
(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu
pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou
činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého
pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba
uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu
pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Žádá-li o vydání vyjádření více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné
příloze:
ano
ne

II. Stavebník jedná
samostatně
je zastoupen: jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa
sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..................
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III. Druh a účel stavby
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

IV. Místo stavby
obec

katastrální území

Pozemek (pozemky) jsou ve vlastnictví:

parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí

stavebníka

výměra

jiného vlastníka

V. Údaje o územním rozhodnutí popř. územní souhlas (číslo rozhodnutí, spisová značka a datum
vydání – pokud bylo vydáno)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

V …………...……………………dne……..…....…………..

………………………………………………..
podpis

S t r á n k a 2|3

ČÁST B.
Přílohy žádosti o vyjádření dle § 15 stavebního zákona:
1. projektová dokumentace stavby ke stavebnímu povolení
2. plná moc v případě zastupování stavebníka
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