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V…………………  dne….....……………… 
 

ŽÁDOST  O  ZÁVAZNÉ  STANOVISKO 

 

Podle ustanovení § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

I. INVESTOR - tyto údaje je nutné vyplnit zodpovědně 
 

jméno a příjmení/název firmy: ………………………………………………………………………………………………………… 

datum narození/IČO firmy: ……………………………………………………………………………………………………………… 

místo trvalého pobytu/sídlo firmy: …………………………………………………………………………………………………. 

datová schránka: ANO  NE  popř. ID datové schránky: …………………………… 

jiná adresa pro doručování: ……………………………………………………………………………………………………………. 

email a telefonické spojení: …………………………………………………………………………………………………………….. 

zastupující osoba na základě plné moci: ………………………………………………………………………………………….. 

datum narození/IČO zastupující osoby: ………………………………………………………………………………………..... 

další údaje, které si přejete sdělit: ………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. PŘEDMĚT  ŽÁDOSTI  

   

Název akce (dle projektové dokumentace) : ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stručný popis co stavba zahrnuje (výčet stavebních objektů): ………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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III.   DOTČENÉ  POZEMKY  STAVBOU – všechny, na kterých se bude stavět (týká se i inž. sítí) 

 

obec katastrální území/vlastník pozemku parcelní číslo druh pozemku dle KN 

    

    

    

    

    

    

 

Jedná-li se o více pozemků, připojují se údaje obsažené v bodě III. v samostatné příloze*:  ANO     NE 

 

IV.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDANÉ DOKUMENTACI                                                         
 

 

Název dokumentace:  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum zpracování: ............................................   Číslo zakázky: ...................................................... 

Zpracovatel: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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 Městské části 

Praha 11.  

Podpis investora/stavebníka, žadatele/: ………………………………………………………………………… 

 

Povinné přílohy k žádosti:   
 

 Kompletní projektová dokumentace v tištěné podobě opatřena autorizačním razítkem. 

  Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. Dokumentace musí být podle citovaných vyhlášek zpracovaná v takovém rozsahu                         

a podrobnostech s ohledem na podmínky území a charakter stavby, aby umožnila posouzení záměru v rámci 

vydání podmiňujících dílčích závazných stanovisek. Projektová dokumentace bude vrácena žadateli.  

  Plná moc v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 Generální plná moc v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vč. úředně 

ověřených podpisů (notář, Czech point), datum a místo. 

 Souhlasy všech vlastníků pozemků, nemovitosti vč. data narození, bydliště apod. 

 Aktuální výpis z katastru nemovitostí – stačí prostřednictvím internetu. 

 

Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách městské části - 

www.praha11.cz 

http://www.praha11.cz/

