Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu

Ohlášení drobné stavby
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 stavby, která se ohlašuje:
......................................................................................................................................................
3. Účel ohlašované stavby a a označení objektu (č.p.) , k němuž bude plnit doplňkovou
funkci:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. Místo, kde se stavba nachází:
parcelní číslo pozemku ........................................ druh pozemku ...............................................
katastrální území ..........................................................................................................................
5. Ke stavbě, má ohlašovatel:
a) vlastnické právo
b) jiné právo (uveďte jaké) .........................................................................................................
6. Jednoduchý technický popis prováděných činností
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Práce budou provedeny:
a) d o d a v a t e l s k y:
Název a sídlo firmy oprávněné k provedení stavby ....................................................................

b) s v é p o m o c í:

Prohlášení
(odborného dozoru, osoby provádějící odborné vedení stavby)

Prohlašuji, že na stavbě ................................................................................................
..................................................................................................................................................
jejímiž majiteli jsou .................................................................................................................
budu po dobu výstavby provádět odborné vedení stavby (odborný dozor nad prováděním
stavby).
Jméno a příjmení ....................................................................................................................
Adresa .....................................................................................................................................
Vzdělání .................................................................................................................................
V ............................................. dne ......................................
.....................................................................
P o d p i s (dozorující osoby)

8. 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:
- vyjádření vlastníků sousedních nemovitostí podle bodu 8
- doklady, jimiž prokazuje vlastnická nebo jiná práva k pozemku a stavby, na níž budou
ohlášené práce prováděny (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 mají být ohlášené práce prováděny, 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.

