Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu

Žádost o vydání stavebního
povolení (instalace plynu)
Správní poplatek ve výši ______________
byl uhrazen dne _____________________

V ............................................................
dne .........................................................

1. Ž a d a t e l (é):
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:

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

navrhuje (jí), aby bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na
2. N á z e v s t a v b y: ..............................................................................................................
3. M í s t o s t a v b y:
Parcelní čísla pozemků .............................................................................................................
Katastrální území .....................................................................................................................
Č.p. budovy .............................................. ulice .......................................................................
4. Stavebník má ke stavbě, v níž bude instalace rozvodů plynu realizována:
a) vlastnické právo
b) jiné právo (uveďte jaké) .........................................................................................................

5. Projektovou dokumentaci stavby zpracoval:
Jméno a příjmení ................................................................................................................
Adresa ..................................................................................................................................
6. Odhad celkových nákladů: ....................................................................................................
7. Předpokládaný termín: zahájení stavby ..............................................................................
dokončení stavby ............................................................................
8. Dodavatel stavby: (je-li již určen)
Jméno (název) .........................................................................................................................
Adresa (sídlo, IČO) ................................................................................................................

..................................................................
podpis (y), razítko žadatele (ů)

K žádosti o povolení instalace plynu žadatel doloží tyto doklady:
1) Doklad o vlastnictví ke stavbě, pozemku (např. výpis z listu vlastnictví - originál, nebo
ověřená kopie) ne starší než 3 měsíce. Není-li žadatel vlastníkem stavby a pozemku, kde
bude provedena plynová přípojka a vnitřní instalace plynu, doloží písemný souhlas
všech vlastníků.
2) Projektovou dokumentaci stavby ve dvojím vyhotovení odsouhlasenou JmP, a.s. Kroměříž,
u obcí s obecním úřadem PD ve trojím vyhotovení. V případě, že součástí povolení je i
plynová přípojka, musí projektová dokumentace stavby obsahovat i situaci umístění stavby
přípojky plynu na podkladě pozemkové mapy evidence nemovitostí.
3) Osvědčení o autorizaci projektanta (popř. doklad o odborné způsobilosti) - může být i
ověřená kopie těchto dokumentů.
4) Potvrzení o zkoušce komínu.
5) Vyjádření správců sítí a vlastníků inženýrských sítí.
6) V případě, že je žadatelem právnická osoba, doložíte ověřenou kopii výpisu z obchodního
rejstříku.
7) Seznam a adresy fyzických a právnických osob, které přicházejí v úvahu jako účastníci
řízení.

