OBEC TLUČNÁ, Hlavní 25, 330 26 Tlučná, IDDS: nifbtpu

ŽÁDOST

(v2021.04.28)

o stanovisko obce k odstranění drobné stavby v KÚ Tlučná
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ODSTRAŇOVATELE STAVBY

I.a. Identifikační údaje odstraněné stavby

(název, místo, účel stavby na parcelách

odstraňovatele)
parcely čsl. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
číslo popisné/evidenční, ulice ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
popis ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Povolení odstranění stavby MěÚ Nýřany odbor výstavby …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pozemek po odstranění stavby je:

1. ponechán jako zbořeniště

2. urovnán a zatravněn (nehodící se škrtněte)

I.b. Identifikační údaje odstraněných přípojek IS (parcely ve vlastnictví obce Tlučná)
přípojky inženýrských sítí
Přípojka vodovod ----- par. č.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Přípojka kan. splaš. - par. č.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Přípojka plyn -------- par. č.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Přípojka silnoproud -- par. č.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I.c. Dopravní obslužnost odstraněné stavby
Pro dopravní obsluhu stavebního záměru bude (jedna ze dvou možností)
I.c.1. Stávající sjezd ponechán beze změny (nehodící se škrtněte)
I.c.2. Změna nebo odstranění sjezdu – viz samostatná žádost podaná souběžně

(nehodící se škrtněte)

II. Identifikační údaje odstraňovatele stavby
II.a. na základě vlastnictví nebo spoluvlastnictví parcely demolice

(nehodící se škrtněte)

(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: _ _ _ _ _ _ _ _ _

nebo

_ _ _ _ _ _ _ _ _

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IDDS: …………………………………………………………………………………………

III. Odstraňovatel stavby jedná
III.a. samostatně (nehodící se škrtněte)
III.b. je zastoupen (nehodící se škrtněte)
v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc 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: _ _ _ _ _ _ _ _ _

nebo

_ _ _ _ _ _ _ _ _

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
Podpis žadatele

IDDS: …………………………………………………………………………………………

……………………………………
dne

IV. Přílohy
Projektová dokumentace autorizovaného projektanta s barevnou katastrální
Plná moc k činnosti, úkonu, parcelám, nemovitostem (pokud je třeba)

koordinační situací A3

Jiné, uveďte obsah přílohy …………………………………………………………………………………………………… (nehodící se škrtněte)

