
Městský úřad Holice
Stavební úřad

Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování
dle ustanovení § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v 

souvislosti s § 6 odst.1 písm. e) stavebního zákona v platném znění

I. Identifikační údaje stavby
(název stavby / změny stavby, místo stavby / změny stavby – obec, ulice, číslo popisné / evidenční)

II. Pozemky, na kterých se stavba umisťuje

               katastrální území                     parcelní č.                 druh pozemku podle katastru nemovitostí            výměra

Umisťuje-li se stavba / změna stavby na více pozemcích / stavbách, 
žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze.

Ano Ne

III. Identifikační údaje žadatele
(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též 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
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)

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

Fax/e-mail         Datová schránka

Telefon/mobilní telefon
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Čučiak Jan
Razítko



IV. Žadatel 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):

Fax/e-mail         Datová schránka

Telefon/mobilní telefon

V

Datum Podpis
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Přílohy k žádosti:
1. Doklad osvědčující vlastnické právo (výpis z katastru nemovitostí, popř. kupní smlouvu)
2. Plná moc k zastupování vlastníka (investora) při jednání ve věci se správním orgánem
3. Právnická  osoba,  fyzická  osoba  podnikající  –  doklad  o  právní  subjektivitě  –  živnostenský  list  nebo  výpis                 
z obchodního rejstříku
4. Souhlas vlastníka s prováděním prací (pokud nevyřizuje vlastník), případně nájemní smlouva apod.
5. Projektová dokumentace 
6. Fotodokumentace  současného  stavu  objektu  nebo  jeho  části,  ke  které  se  váže  žádost o vydání  závazného 
stanoviska
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