Adresa příslušného úřadu
Úřad:

Městský úřad Police nad Metují
Odbor výstavby

Ulice:

Masarykovo náměstí č. p. 98

PSČ, obec:

549 54 Police nad Metují

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA
dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
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.
Identifikační údaje stavebníka
(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, 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)

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Telefon / mobilní telefon: ...............................................................................................................................
Fax / e-mail: ……………................................................................................................................................
Datová schránka:..………................................................................................................................................
Podává-li žádost více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:
ano

ne

Stavebník jedná
samostatně
je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze
(u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, 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):
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Telefon / mobilní telefon: ...............................................................................................................................
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Fax / e-mail: ……………................................................................................................................................
Datová schránka:..………................................................................................................................................
Údaje o navrhovaném záměru
(druh a účel stavby, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb souboru, vč. umístění záměru)
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………
……………………….………………………………………………..…… ………………………………..
všechny dotčené pozemky:
katastrální území

parcelní č.

Jedná-li se o více pozemků, připojí se soupis dotčených parcel
Údaje o předkládané dokumentaci
název dokumentace: …………………………………………………………..……………………………..
………………………………………………………..………………………………………………….......
zpracovatel: ……………………………………...………………………………………………………….
datum zpracování: …………………………….....………………………………………………………...

V …………...……………………dne……..…....…………..

………………………………………………..
podpis

Dokládané přílohy k žádosti:
 dokumentace zpracovaná v rozsahu pro daný záměr v souladu se stavebním zákonem
 plná moc k zastupování, event. k vyřízení žádosti
 případný soupis dotčených parcel
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