Městský úřad Blovice
Odbor stavební a dopravní, odd.dopravní
Masarykovo náměstí 143
336 01 Blovice

OHLÁŠENÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY
(podle ust. § 104 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
I.

Stavebník
fyzická osoba
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro
doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)
fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností
jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též
adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)
právnická osoba
název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě též adresa pro
doručování, není-li shodná s adresou sídla ), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Stavebník jedná
samostatně
je zastoupen: jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého
pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II.

Údaje o pozemcích dotčených stavební úpravou
katastrální území

typ parcely parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí

III.

Údaje o ohlášené stavební úpravě

(rozsah, účel, technický popis)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………............
....................................................................................................................................................

Způsob a doba provádění stavební úpravy
Provedení stavebních úprav:
dodavatelsky - název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavební úpravy provádět
(pokud je znám), IČ bylo-li přiděleno
svépomocí - jméno a příjmení stavbyvedoucího spolu s uvedením čísla, pod kterým je
zapsán v seznamu autorizovaných osob a jméno a příjmení osoby vykonávající stavební dozor
s uvedením dosaženého vzdělání a praxe
…………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………
Doba provádění stavebních úprav :
předpokládaný termín zahájení ............................... dokončení ……….....................
Jedná se o stavbu

trvalou

dočasnou na dobu .…............................

…………….……..……………………….
jméno, příjmení a podpis žadatele nebo osoby jím pověřené
(v souladu s výpisem z obchodního rejstříku apod.)

Přílohy k ohlášení :
doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavební
úpravy nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě,
pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí
jiné ……………

