
Číslo formuláře: OSÚÚP/ 22 
 

 Město SEZEMICE 
 Městský úřad Sezemice 
  

 
 

 

Žádost o vydání souhlasu se stavebním záměrem 
 
Záznam podatelny – vyplňuje úřad: 
Úřední osoba – zpracovatel: _________________________________________________________________ 

Spisová značka: _________________________ Číslo jednací: _______________________ 

Žádost podána dne: _________________________ Spisový zn./Skart. zn./lhůta: _______________________ 

Počet listů: _________________________ Počet listů/svazků příloh: _______________________ 

 
podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 

 
I. Identifikační údaje záměru 
(druh a účel záměru, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb souboru, místo záměru – obec, 

ulice, číslo popisné / evidenční)

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

územní souhlas/územní rozhodnutí ze dne________________________ č.j. _______________________ 

 
 
 
II. Pozemky, na kterých se záměr umisťuje: 

Obec Katastrální území Parcelní č. Druh pozemku podle katastru nemovitostí Výměra 

___________________ ___________________ _________ _________________________________ ________ 

___________________ ___________________ _________ _________________________________ ________ 

___________________ ___________________ _________ _________________________________ ________ 

___________________ ___________________ _________ _________________________________ ________ 

Umisťuje-li se záměr na více pozemcích / stavbách, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné 

příloze: ano ne 

 

 

III.A Žadatel – fyzická osoba: 
Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________ 

Datum narození: __________________________________ 

Trvalý pobyt: ______________________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování**: _____________________________________________________________________ 

Telefon*: _________________________________  Email*: _____________________________________ 

(Fax)*: ______________________________ Datová schránka*: __________________________________ 
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II.B Žadatel – právnická osoba/podnikatel: 
Název firmy (včetně uvedení právní formy): ______________________________________________________ 

Sídlo: __________________________________________________________________________________ 

IČO: __________________________________ 

Trvalý pobyt: ______________________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování**: _____________________________________________________________________ 

Telefon*: _________________________________  Email*: _____________________________________ 

(Fax)*: ______________________________ Datová schránka*: __________________________________ 

Statutární zástupce (zodpovědná osoba): _______________________________________________________ 

 

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: 

 ano ne 

 

III. Žadatel jedná  
samostatně 

je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze 

 

Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________ 

Název organizace: _________________________________________________________________________ 

Datum narození: __________________________________ IČO*: ________________________________ 

Trvalý pobyt (Sídlo)*: _______________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování**: _____________________________________________________________________ 

Telefon*: _________________________________  Email*: _____________________________________ 

(Fax)*: ______________________________ Datová schránka*: __________________________________ 

 

 

 

 

 

V ______________________ dne _________________ Podpis: _____________________________________ 

*nepovinný údaj 

Městský úřad Sezemice informuje o zpracování osobních údajů na webových stránkách města: 
https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/ 
 

 

Přílohy: 

Situační výkres s umístěním stavebního záměru 

Případně stanoviska dotčených orgánů, souhlasy vlastníků pozemků/staveb 
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