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Název akce /stavby/ 

Ulice, Obec 
Katastrální území 

Pozemek /číslo parcely/ 

Jméno příjmení /název firmy/ 

Ulice, osada č. p. / č. or. 

Obec / místní část PSČ 

E-mail tel. 

Jméno příjmení /název firmy/ 

Ulice, osada č. p. / č. or. 

Obec / místní část PSČ 

E-mail tel. 

DRUH DOKUMENTACE 

pro územní souhlas 
pro územní rozhodnutí 
pro zjednodušené územní rozhodnutí 
pro stavební a územní řízení sloučené 

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ 
k projektové dokumentaci 

ÚDAJE O STAVBĚ /AKCE/ 

ŽADATEL 

ZPŮSOB PŘEVZETÍ VYJÁDŘENÍ 

 osobně 
 poštou 

INVESTOR (pokud je shodný s žadatelem, nevyplňuje se) 

V  ……………………………. dne  ……………………………… 

POZNÁMKY A DOPLNĚNÍ 

Vaše zn. ............................................................................... 

pro veřejnoprávní smlouvu 
pro ohlášení stavby 
pro stavební povolení 
pro kolaudační souhlas 

jiné………………………………………………………………………… 

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 

Snímek katastrální mapy s vyznačením místa stavby 
Projektová dokumentace 

VYJÁDŘENÍ ADRESOVAT NA 

žadatele 
investora 

Podpis (razítko) 
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