Adresa příslušného orgánu obce nebo kraje
Úřad: Městský Úřad Český Brod
Odbor stavební a územního plánování
Ulice: náměstí Husovo 70
PSČ, obec: 282 01, Český Brod
V Českém Brodě

dne

Věc:   SOUHLAS ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ – VLASTNÍKA NEMOVITOSTI  S PROVEDENÍM
STAVBY
I. Žadatel - stavebník
fyzická osoba
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)
fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností
jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku
nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)
právnická osoba
název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná
adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby
__________
pro tisk
zvolte tuto možnost pokud chcete dokumnet pouze vytisknout a vyplnit ručně

II. Základní údaje o stavebním záměru
Druh  a rozsah oznamovaného záměru

III. Místo stavebního záměru
Dotčené pozemky:
Obec

Katastrální území

Parcelní č.

Vlastník

Poznámka

IV. Účastník řízení - vlastník
fyzická osoba
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo OP
fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností
jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku
nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)
právnická osoba
název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná
adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby
__________
pro tisk
zvolte tuto možnost pokud chcete dokumnet pouze vytisknout a vyplnit ručně

V. Rozsah souhlasu
Souhlasím – nesouhlasím*  s umístěním stavebního záměru na pozemcích (stavbách) v mém vlastnictví  
(souhlas vlastníka nemovitosti)
Souhlasím – nesouhlasím* s provedením zjednodušeného územního řízením dle § 95 zákona č. 183/2006
Sb. (stavební zákon). Námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení lze podat písemně
ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu. Pokud nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady, námitky nebo
připomínky, rozhodnutí se pokládá za vydané a nabývá právní moci.
Souhlasím – nesouhlasím* s  vydáním územního souhlasu dle § 96 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon) včetně odsouhlasení na přiloženém situačním výkresu
Souhlasím – nesouhlasím* s uzavřením veřejnoprávní smlouvy podle stavebního zákona a správního
řádu za účelem povolení umístění a zřízení stavby
Souhlasím – nesouhlasím* s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemky v mém vlastnictví

Byl – nebyl* jsem informován o stavebním záměru v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich mohou příslušnému stavebnímu úřadu
oznámit své případné námitky proti stavbě do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni.

podpis stavebníka

podpis účastníka řízení - vlastníka

1. Odsouhlasený situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy včetně
parcelních čísel, se zakreslením požadovaného záměru, s vyznačením vazeb a účinků na okolí.
* nehodící se škrtne

