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Středisko bytového a místního hospodářství 
města Velkého Šenova 

Velký Šenov 46 
407 78 Velký Šenov 

 

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ SPRÁVCE A PROVOZOVATELE TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY (VODOVOD, KANALIZACE, VEŘEJNÉ 

OSVĚTLENI)    
  

   
společnému územnímu a stavebnímu řízení   k(e):     

 
 územnímu řízení 
 

stavebnímu řízení 
  

ohlášení stavby               
 
               ke změně stavby před jejím dokončením 

      
záměru   

 
existenci sítí     

  
kolaudačnímu souhlasu 

 
           jiné        
    

1) Žadatel1)  
Obchodní  firma nebo název / Jméno, popřípadě jména,příjmení..............................  
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………  
Sídlo/Místo podnikání/ Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu/ Jiná adresa pro 
doručování.........................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
IČO2) / Datum narození...................................................................................................... 
Telefon...............................................................................................................................  

  

2) Žadatel jedná     

    samostatně       
    je zastoupen: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma/ zástupce; místo 

trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):  
 
……………………………………………………………………………………………  
  

3) Údaje o místu zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti nebo jejich změn či odstranění  
  Název obce: Velký Šenov  
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  Název katastrálního území (nehodící škrtněte): Velký Šenov, Staré Hraběcí, Knížecí 
      
      Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí....................................................        

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

   (V případě většího počtu pozemků se jejich seznam uvede v příloze žádosti).  
  

4) Popis zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti nebo jejich změn či odstranění s uvedením 
údajů potřebných k posouzení souladu posuzované věci se zájmy chráněnými zvláštními 
právními předpisy v oblasti životního prostředí   

  

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

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

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

5) Stanoviska žádám/e doručit (oznámit):  
 
- osobně                                
 
- prostřednictvím poštovní služby         
 
- prostřednictvím datové zprávy         

  

 
 
V....................................................dne..................................................  

  

  
  

 
...............................................................................  

podpis(y) žadatele(ů)  
  
Přílohy  
1. Situační výkres navrženého stavu v kopii katastrální mapy s popisem a zakreslením zamýšlené 

stavby, zařízení nebo činnosti (projektovou dokumentaci či zjednodušenou dokumentaci). 
  

2. Plná moc, umožňující jednat v zastoupení žadatele, v případě, že žadatel uplatňuje tuto žádost v 
zastoupení.  
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Vysvětlivky  
1) Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být stanovisko vydáno.            

      V případě:   
- právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační 

složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČO2) zapsané v 
obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu, popřípadě telefonické 
spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku se uvede název, sídlo 
právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného 
členského státu EU, a IČO2), pod kterým byly zřízeny, telefonické spojení;  

- fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého 
pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa 
místa podnikání a IČO2) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, popřípadě 
telefonické spojení;  

- fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa 
trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), 
datum narození, popřípadě telefonické spojení;  

2) IČO – identifikační číslo osoby – přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 24 
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů). Do 31.12.2011 
se uvádělo IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu – přidělené právnické osobě či 
fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů).   

      


