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Žádost o vyjádření obce Hvozdec k záměru stavby 
 

Identifikační údaje stavebníka a stavby (*nehodící se škrtněte) 

 
Žadatel – Fyzická nepodnikající osoba * 
Jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, doručovací adresa, telefon, e-mail 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 
 

 
 Žadatel – Právnická, nebo podnikající osoba * 
Název, IČO, sídlo, IDDS, statutární zástupce, telefon, email 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 
 

 
Údaje o zástupci – v případě, že žádost podáváte v zastoupení (v případě, že je stavebník 
zastoupen, je nutné doložit plnou moc) * 

Jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, doručovací adresa, telefon, e-mail (fyzická osoba) 
Název, IČO, sídlo, IDDS, statutární zástupce, telefon, email (právnická osoba) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 
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1.4. Identifikace stavby (záměru) 
Název a účel stavby (záměru) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Parcelní číslo (čísla) pozemků, které jsou dotčené plánovanou stavbou (záměrem), u stávajících staveb také 
kompletní adresa, kde se budou provádět stavební práce na základě této žádosti 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Katastrální území 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pozemky v majetku obce Hvozdec dotčené stavbou (záměrem) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

1.5. Popis záměru (navrhované stavby) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1.6. Projektant, obsah projektové dokumentace ke stavbě (záměru) 
 

Projektant Jméno ……………………………………………………………….…………… IČO, nebo ČKAIT  
 
………………………………………………………… 
 
Název celé akce ………………………..………………………………………………………………………………  datum vyhotovení PD  
 
………………………  
 
Popis:  
 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vyjádření se vydává pro účel: 
Žádám o vyjádření obce Hvozdec ke stavbě uvedené v této žádosti za účelem 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Žádám o vyjádření obce a souhlas s napojením na inženýrské sítě v majetku obce * 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Žádám o vyjádření a souhlas s připojením parcely k místní komunikaci – podrobná identifikace parcel (parcelní 
číslo, katastrální území…) * 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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K žádosti je třeba doložit: 
 projektová dokumentace navrhované stavby, případně jiné grafické znázornění záměru - 

originál 
 výpis z KN(pokud není součástí projektové dokumentace) - prostá kopie 
 snímek katastrální mapy (pokud není součástí projektové dokumentace) - prostá kopie 
 situace umístění stavby na pozemku (pokud není součástí projektové dokumentace) - 

originál 
 plná moc v případě zastoupení – prostá kopie 
 závazné stanovisko orgánu územního plánování, pakliže je to stavba, která toto 

stanovisko vyžaduje – prostá kopie 
 
Obec Hvozdec si pro posouzení žádosti může vyžádat doložení dalších podkladů. 
 

Způsob převzetí vyjádření (zaškrtněte): 
            
         vyjádření převezmu osobně                          zaslat na adresu žadatele   zaslat na adresu zástupce 

 
 
 
 
 
Ve Hvozdci dne ……………………   ……………………………………………………… 
       Podpis žadatele/zástupce/razítko 
 
Soupis příloh: 
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