Město Šternberk
Odbor správy majetku města
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
Vyřizuje: Smrčková / tel. 585 086 215
e-mail.: smrckova@sternberk.cz

ŽÁDOST

O VYJÁDŘENÍ VLASTNÍK A NEM OVITOSTI
( O U Z AV Ř E N Í S M L O U V Y O P R O V E D E N Í S T AV B Y )
Vyplňuje žadatel v případě, že bude umísťovat na nemovitostech města stavbu nebo zařízení (dále jen stavba),
bude vstupovat nebo vjíždět na pozemek města (který není veřejným prostranstvím) za účelem realizace svého
stavebního záměru, nebo požaduje ke svému stavebnímu záměru vyjádření Města Šternberk jako vlastníka
sousední nemovitosti.
ŽADATEL (INVESTOR) - fyzická osoba, manželé ...
Jméno a příjmení, titul:
Datum narození:
Trvalý pobyt:

Doručovací adresa:
(pokud se liší od adresy
trvalého pobytu)

Ulice č. p. / č. o.:
PSČ, obec:

Ulice č. p. / č. o.:
PSČ, obec:
Telefonní kontakt:

Kontakt:
E-mail:
ŽADATEL (INVESTOR) – podnikající fyzická osoba, právnická osoba ...
Název:
IČ:
Sídlo:
Doručovací adresa:
(pokud se liší od adres
sídla)
Statutární zástupce:

Ulice č. p. / č. o.:
PSČ, obec:
Ulice č. p. / č. o.:
PSČ, obec:
Jméno a příjmení, titul:
funkce:
Titul, jméno, příjmení:
Odbor / oddělení:

Kontakt:

Funkce:
Telefonní kontakt:
E-mail:
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ZASTUPOVÁNÍ - žadatel (investor) ve věci jedná:
samostatně
je zastoupen následující osobou: (!!! V tomto případě je nutné doložit písemnou plnou moc
s ověřenými podpisy účastníků)
Název / jméno a příjmení:
IČ / datum narození:
Sídlo / trvalý pobyt:
Doručovací adresa:
(pokud se liší od
adresy sídla / trvalého
pobytu)

Ulice č. p. / č. o.:
PSČ, obec:

Ulice č. p. / č. o.:
PSČ, obec:
Titul, jméno, příjmení:
Odbor / oddělení:

Kontakt:

Funkce:
Telefonní kontakt:
E-mail:

FORMA POŽADOVANÉHO VYJÁDŘENÍ:
smlouva o provedení stavby
(stavba žadatele zasáhne nemovitost města a zároveň žadatelem není Město Šternberk
vyjádření Města Šternberk jako vlastníka nemovitosti sousedící se stavbou žadatele
souhlas třetích osob s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
(pro tento případ musí být přílohou této žádosti návrh veřejnoprávní smlouvy!)
jiná forma vyjádření (uveďte jaká, např. písemný souhlas) ...

NEMOVITOSTI VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ŠTRENBERK DOTČENÉ STAVBOU (Uvádějte dle aktuální
evidence katastru nemovitostí !!!)
Katastrální území:
Parcelní č. pozemků:
Katastrální území:
Parcelní č. pozemků:
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SPECIFIKACE STAVBY / PŘEDMĚTU VYJÁDŘENÍ / SMLOUVY O PROVEDENÍ STAVBY:
Název konkrétní stavby, ke
které požadujete vyjádření:

Bližší specifikace
stavby/zařízení (lokalita):
(název ulice, lokalita, ..)
Technické parametry
stavby:
(např. délka vedení, hloubka
výkopů, rozměry a typ
umísťovaného zařízení, ...
Účel, pro který je stavba
budována:
(např. adresa a č.p. budovy,
pro kterou bude přípojka
sloužit, budoucí využití stavby
...)
Termín předpokládané
realizace stavby (měsíc/rok):

Případné majetkoprávní
podmínky a jiné údaje,
které požadujete
zapracovat do vyjádření
/smlouvy o provedení
stavby:

POVINNÉ PŘÍLOHY K TÉTO ŽÁDOSTI:
1. Situační zákres stavby na podkladu aktuální katastrální mapy, přehledný a čitelný s barevným
vyznačením stavby a vyznačením všech nemovitostí dotčených stavbou (výkres bude součástí
vyjádření /smlouvy o provedení stavby).
2. Průvodní a technickou zprávu z projektové dokumentace obsahující popis stavby a postup
stavebních prací. Pokud na stavbu ve stavebním řízení není vyžadována projektová dokumentace,
vyplňte pečlivě specifikaci stavby v této žádosti.
3. Snímek mapy katastru nemovitostí – aktuální, musí obsahovat čitelná parcelní čísla a zahrnovat
lokalitu stavby. (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)
4. Výpisy z katastru nemovitostí
(http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)

–

aktuální,

ke

všem

nemovitostem

dotčeným

stavbou.

5. Výpis z administrativního rejstříku ekonomických subjektů k subjektu žadatele a zmocněnce –
dokládá se v případě, že žadatelem nebo zmocněncem je fyz. osoba podnikající nebo právnická osoba.
(viz. http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz )
6. Písemnou plnou moc / pověření s ověřenými podpisy účastníků pro případ zastupování žadatele.
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Žadatel souhlasí s tím, že Město Šternberk ve smyslu ustanovení zákona č.101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, zpracovává a shromažďuje osobní údaje žadatele, zejména jméno
a příjmení, rodné č. a bydliště, za účelem vydání vyjádření /smlouvy o provedení stavby/ tak,
jak je v této žádosti specifikováno, příp. je použije i pro účely spojené s realizací práv a
povinností vyplývajících z vyjádření /smlouvy o provedení stavby.

Datum: ....................................

.................................................................
hůlkovým písmem jméno a příjmení, funkce
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........................................................
podpis žadatele, razítko

