Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu

Ohlášení informačního, reklamního,
propagačního zařízení
- podle § 71 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění.
1.S t a v e b n í k (c i):
Fyzická osoba:
Jméno a příjmení: ................................................................................................
Adresa bydliště:

................................................................................................

Jméno a příjmení: ...............................................................................................
Adresa bydliště:

................................................................................................

Telefon:

...............................................................................................

Právnická osoba:
Název: ..............................................................................................................
Sídlo firmy: .......................................................................................................
(Jméno a adresu osoby, oprávněné za právnickou osobu jednat, podle výpisu
z obchodního rejstříku)

Telefon:

........................................................................................................

2. Druh, účel a doba trvání zařízení :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

3. Označení stavby nebo pozemku, na němž má být zařízení umístěno :
číslo popisné ................................... ulice ..................................................................................
obec .............................................................................................................................................
parcelní číslo pozemku …………………………………………………………………………
katastrální území ……………………………………………………………………………….
druh pozemku …………………………………………………………………………………..
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4. Ke stavbě, pozemku má ohlašovatel:
a) vlastnické právo
b) jiné právo (uveďte jaké, uveďte jméno (název) a adresu (sídlo) vlastníka)
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
5. Při činnosti
staveb.

b u d o u - n e b u d o u použity sousední pozemky, stavby nebo části

V případě, že při stavbě budou použity sousední pozemky (např. při montáži lešení či zařízení
staveniště), doloží stavebník písemný souhlas všech jejich vlastníků. Dále doloží adresy
vlastníků a parcelní čísla těchto pozemků, včetně výpisu z listu vlastnictví na uvedené
pozemky pro ověření správnosti údajů.

.............................................................................
Podpis (y) stavebníka (ů)
Poučení pro stavebníka: Nehodící se škrtněte!
Přílohy:
- dvojmo návrh zařízení v přiměřeném měřítku a barevném provedení (není-li obecní
úřad v místě stavebním úřadem, přikládá se trojmo)
- vyjádření vlastníků sousedních nemovitostí podle bodu 5
- doklady, jimiž prokazuje vlastnická nebo jiná práva k pozemku a stavbě, na níž bude
zařízení umístěno (výpis z katastru nemovitostí - originál nebo ověřená kopie, ne
starší 3 měsíců).V případě, že je více vlastníků, doložit písemný souhlas všech
spoluvlastníků! V případě, že je žadatelem právnická osoba, doložíte výpis z obchod.
rejstříku.
- v případě, že se stavba, na níž má být zařízení umístěno, nachází v Městské
památkové rezervaci nebo v jejím ochranném pásmu, doloží stavebník vyjádření
Okresního úřadu v Kroměříži, referátu regionálního rozvoje - oddělení kultury, totéž
platí je-li stavba kulturní památkou.
Pokud je to vzhledem k umístění nebo ke konstrukčnímu řešení zařízení nezbytné,
v ohlášení se dále uvede nebo se k němu připojí :
- náčrt nebo fotografie nemovitosti, popřípadě též jejího okolí, prokazující
vhodnost začlenění zařízení do prostoru
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-

-

popis konstrukčního řešení z hlediska bezpečnosti s údaji o použitých
materiálech; jde-li o světelné zařízení, popis způsobu jeho napojení na elektrické
vedení, zda pro montáž bude žádáno o souhlas k využití veřejného prostranství
doklady o jednání s orgány státní správy, s vlastníky (správci) pozemních
komunikací, sítí technického vybavení, pokud byla předem o zařízení vedena, a
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření
dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy
údaj o tom, zda se provoz zařízení dotkne práv jiných osob, například oslněním,
zakrytím světla hlukem apod. Dále údaj o tom, jak provoz zařízení ovlivňuje
podmínky přístupnosti a užívání staveb a pozemků osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace.
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