
 

Adresa příslušného úřadu

Úřad: Město Bílina

Ulice: Břežánská 50/4

PSČ, obec: 41831 Bílina

ŽÁDOST O KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů

1. Investor

  fyzická osoba   fyzická osoba podnikající   právnická osoba

Právnická osoba

Název / obchodní firma: *    

IČO nebo obdobný údaj: *    

 IČO nepřiděleno
 

Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

Jméno: * Příjmení: * Datum narození:

Adresa sídla

Vyhledání adresy:    

  Zadat adresu ručně

Ulice: Č. popisné: * Č. orientační:

Obec: * PSČ: *  

 

Část obce:    

   

Adresa pro doručování shodná s adresou sídla      ano      ne

Kontaktní údaje

Telefon: Mobilní telefon: Fax:

E-mail:   Datová schránka:

Žádá-li o vydání rozhodnutí více investorů, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:      ano      ne

1a. Investor jedná

 samostatně

 je zastoupen

2. Předmět žádosti

Načíst data



Název akce (dle projektové dokumentace): *

Stručný popis co stavba zahrnuje (výčet stavebních objektů): *

3. Dotčené pozemky stavbou - všechny, na kterých se bude stavět (týká se i inž. sítí)

Název obce: * Katastrální území: * Parcelní číslo dle KN: * Druh pozemku dle KN: *

/

  Přidat pozemek Odebrat pozemek

4. Identifikační údaje o předkládané dokumentaci

Název dokumentace: *      

Zpracovatel: *      

Datum zpracování: * Číslo zakázky: * Stupeň dokumentace: * Číslo paré:

Prohlašuji, že jsem veškeré údaje uvedl(a) pravdivě a jsem si vědom(a) důsledků, příp. trestních následků v případě zjištění
nepravdivých nebo neúplných údajů. Zároveň souhlasím s tím, že projektová dokumentace bude naskenována a uchována v
evidenci spisové služby (Athéna) Městského úřadu Turnov, a v případě potřeby bude projektová dokumentace poskytnuta členům
komisí rady Města k projednání uvedeného záměru.

Přílohy

1. Projektová dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a č. 503/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

2. Zákres umístění stavby do katastrální mapy včetně uvedení odstupových vzdáleností od hranic pozemku a situaci
širších vztahů

3. Zákres situace inženýrských sítí

4. Zákres dopravního napojení na komunikace

5. Pohledové výkresy stavby, řezy stavby

6. Jednoduchý popis stavby s uvedením základních technických parametrů (průvodní a souhrnná zpráva)

7. Plná moc (kopie) v případě zastupování investora

8. Další přílohy: 

V: *   Dne: *

 

Zpracování formuláře

Zkontrolovat Po stisknutí tohoto tlačítka dojde ke kontrole správnosti vyplněných dat.

Odeslat přes datovou schránku Po stisknutí tohoto tlačítka budete vyzváni k zadání přístupových údajů k Vaší datové
schránce a formulář bude následně odeslán do datové schránky úřadu.

Elektronicky podepsat a odeslat
e-mailem

Při stisku tohoto tlačítka se správně vyplněný formulář odešle e-mailem na podatelnu úřadu.

Vytisknout vyplněný formulář Formulář si můžete vytisknout pro osobní podání.

Uložit / Uložit jako Po stisknutí tohoto tlačítka si můžete XML data z formuláře uložit do počítače pro pozdější
vyplnění.

 



* povinná položka
Žádost o koordinované závazné stanovisko  


