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	Adresa příslušného úřadu
	Úřad:	Městský úřad Červený Kostelec
		odbor výstavby a životního prostředí
	Ulice:	náměstí T. G. Masaryka 120
	PSČ, obec:	549 41 Červený Kostelec



Věc:  	ŽÁDOST  O  OVĚŘENÍ  DOKUMENTACE  STAVBY 

podle § 125 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů



ČÁST A
I.  Identifikační údaje vlastníka stavby
(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………
Telefon / mobilní telefon: …………………………….……………………………….….…………………
Fax / e-mail: ………………………………………………….……………………………...………………
Datová schránka: ………………………………………………….………………………...………………

Žádá-li o ověření více žadatelů, připojí se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:
   ano                  ne

II.  Vlastník jedná   
 	samostatně 
  	je zastoupen na základě plné moci, která je připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………
Telefon / mobilní telefon: …………………………….……………………………….….…………………
Fax / e-mail: ………………………………………………….……………………………...………………
Datová schránka: ………………………………………………….………………………...………………

III.  Údaje o stavbě  
Označení stavby (zejména číslo popisné / evidenční), její účel (kapacita), půdorys, výška tvar, vzhled a členění stavby:
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………

IV.  Místo stavby 

obec
katastrální území
parcelní č.
druh pozemku podle katastru nemovitostí
výměra
m2






























Pozemek (pozemky) je ve vlastnictví:      vlastníka stavby        jiného vlastníka

V. 	Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (například na pozemní komunikaci, vodovod, kanalizaci, rozvod plynu)
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………
VI.  Kdo a kdy stavbu postavil a k jakému účelu:
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………
…………………………………………………...………………….………………….……………………





V ………….………………………dne…….…………….




………………………………………………..
podpis













ČÁST B


Přílohy žádosti o ověření dokumentace stavby:
	1.	Doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem.
	2.	Plná moc v případě zastupování vlastníka stavby, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu.
	3.	Dokumentace skutečného provedení stavby dle § 4 a přílohy č. 14, bod 1. vyhl. č. 499/2006 Sb.
	4.	Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) dle § 4 a přílohy č. 14, bod 2. vyhl. č. 499/2006 Sb.
	5.	Samostatná příloha k bodu I. části A.

