Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu

Žádost o změnu stavby před
jejím dokončením
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: ........................................................................................................
2. Údaje o stavbě, jíž se změna týká:
a) druh a účel stavby (uvést dle pův. stav. povolení) ..................................................................
..................................................................................................................................................
b) parcelní čísla pozemků, a nichž je stavba uskutečňována (podle evidence nemovitostí)
...............................................................................................................................................
c) katastrální území ....................................................................................................................
d) parcelní čísla a kat. území pozemků, které mají být použity jako staveniště (např. veřejné
prostranství atd.) ...................................................................................................................
3. Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno:
a) dne .................................................... pod č.j. ...................................................................
b) nebylo vydáno.
4) Stavební povolení na stavbu bylo vydáno:
dne ............................................................ pod č.j. ....................................................................

5) K pozemkům, na nichž je stavba uskutečňována, eventuálně k existující stavbě má
stavebník:
a) vlastnické právo
b) jiné právo (uveďte jaké) ..........................................................................................................
6) Popis uvedených navrhovaných změn oproti stavebnímu povolení a ověřené
projektové dokumentaci: (doložit technickou zprávou)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
7) Důvody navrhovaných změn:
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
8) Projektovou dokumentaci změn stavby vypracoval:
Jméno .......................................................................................................................................
Adresa ......................................................................................................................................
Oprávnění ................................................................................................................................

.....................................................................
podpis (y) navrhovatele (ů)
K žádosti o změnu stavby před jejím dokončením navrhovatel (stavebník) doloží zejména:

1) Projektovou dokumentaci, která obsahuje:
- situační výkresy, mění-li se vnější půdorysné nebo výškové uspořádání,
- výkresu v rozsahu požadované změny,
- technický popis změny a údaje, zda má změna účinek na okolí.
2) Osvědčení o autorizaci projektanta, popř. doklad o jeho odborné způsobilosti (může být i
ověřená kopie těchto dokumentů).
3) Doklady o projednání s orgány státní správy, jejichž zájmy jsou provedením změny
dotčeny, jestliže taková jednání byla vedena.
4) Doklad o vlastnictví k pozemku a stavbě na něm, ve které bude provedena navrhovaná
změna - např. výpis z LV (originál nebo ověřená kopie - ne starší 3 měsíců). V případě,
že pozemek nebo stavba má více spoluvlastníků, přiloží stavebník písemný souhlas všech
spoluvlastníků pozemku a stavby.
5) V případě, že je navrhovatelem je právnická osoba, doložíte kopii výpisu z obchodního
rejstříku).

OBECNÍ ÚŘAD PAČLAVICE
Žádost o poskytnutí jednorázového příspěvku na individuální dopravu
na kalendářní rok ………………

Jméno a příjmení : ………………………………………………………………………………………
Rodné číslo : ……………………………………………………………………………………………
Trvale bytem : ………………………………………………………………………………………….

Zaškrtněte ( příp. doplňte ) jednu z následujících variant :
-

Jsem občanem s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze
č. 5, písm. …………… , vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb.
Jsem úplně ( prakticky ) nevidomý.
Moje dítě ( dítě, které mi bylo svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí
…………………………………………………………………………………………………. )
je ( bylo ) od ……………. do…………….. léčeno na klinice Fakultní nemocnice v
……………………………… z důvodu léčení akutní fáze onemocnění zhoubným nádorem
( hemoblastosou ).

Pravidelně se dopravuji ( kam ) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že nejsem :
a) držitelem motorového vozidla,
b) dopravován motorovým vozidlem, jehož držiteli byl přiznán na období, na které žádám
příspěvek na provoz motorového vozidla z důvodů, že vozidlo používá pro mou pravidelnou
dopravu,
c) poživatelem důchodu z důchodového pojištění vojáků z povolání, který není důchodově pojištěn.
Zavazuji se, že
a) vrátím poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestanu plnit podmínky pro
přiznání příspěvku,
b) ohlásím nejpozději do osmi dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro přiznání nároku na
příspěvek ( např. změna zdravot. stavu, že se stanu držitelem motorového vozidla popř., že
bude jiné osobě přiznán příspěvek na provoz motorového vozidla z důvodu, že vozidlo
používat pro mou pravidelnou dopravu).

Způsob výplaty příspěvku

Zakroužkujte jednu z možností způsobu výplaty sociální dávky :

a) Žádám o výplatu výše uvedené sociální dávky poštovní poukázkou na adresu bydliště.
b) Žádám o výplatu sociální dávky na účet :
Název a sídlo peněžního ústavu : ……………………………………………………………………
Číslo účtu : ………………………………………….. kód banky : …………………………………
U sporožirových účtu uveďte specifických symbol : ………………………………………………..

Datum : ………………….

………………………………………………...
podpis žadatele nebo zákon. zástupce

Seznámení s podklady pro rozhodnutí
Svým podpisem potvrzuji skutečnost, že jsem byl(a) správním orgánem seznámen(a)
s podklady pro vydání rozhodnutí a byla mi dána možnost vyjádřit se k jeho podkladu i ke
způsobu jeho zjištění, včetně možnosti navrhnout jeho doplnění ve smyslu § 33 odst. 1 a 2
zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

S podklady pro rozhodnutí č.j. : ……………………………………………………………
jsem byl(a) seznámen(a) dne : ……………………………………………………………..

Městský úřad Morkovice – Slížany
sociální odbor
Náměstí 115, 768 33 Morkovice – Slížany, tel: 573502816
__________________________________________________________________________________

Příloha k žádosti o příspěvek na zvýšené výdaje související s
používáním ortopedických, kompenzačních a jiných pomůcek
Žadatel
Příjmení, jméno, titul: ..............................................................................................................................…………………………
Datum narození: …………………........................................................... Rodné číslo: ...............................................…………..
Trvalé bydliště
Obec: .................................................................................................. PSČ: .......................................………………………...
Ulice, č. p.: .......................................................................................... Telefon: .......................................……………………..

Vyjádření odborného lékaře k žádosti o příspěvek na zvýšené výdaje související s
používáním pomůcky
Výše jmenovaný(á) vzhledem ke svému zdravotnímu postižení používá:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
který(á) je kompenzační pomůckou /předpokládaná doba použití uvedené pomůcky/
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V ................................................................ dne ....................................
lékaře

...................................................
Razítko a podpis odborného

ŽÁDOST
o poskytnutí dávky sociální péče
- příspěvek na zvýšené výdaje spojené
s trvalým používáním kompenzačních pomůcek

Razítko podatelny a datum podání

Žadatel (příjmení a jméno): ……………………….……………………..

Narozen(a) dne: ……………………

Adresa trvalého bydliště: …………………………………………….…… v: …………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Státní příslušnost: …………………..

Adresa přechodného bydliště: …………………………………………..

Stav: …………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Rodné číslo: …………………………..

Telefon: ………………………………………………………………….……..

V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších předpisů prohlašuji
na svou čest, že:
v souvislosti s používáním kompenzační pomůcky mám zvýšené výdaje (nákup nového oblečení, oprava
poškozeného ošacení, zvýšená potřeba pracích prostředků, nákup baterií do sluchadla, nákup teačních proužků do
glukometru, zvýšené výdaje za el. energii v souvislosti s používáním kyslíkového přístroje aj.),
které činí měsíčně ………………………..Kč
vlastním - nevlastním průkazku: ZTP nebo ZTP/P

Osoby žijící ve společné domácnosti s žadatelem:
Příjmení a jméno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Datum narození

Příbuzenský poměr

Poznámka (škola, zaměstnání, důchod)

Děti, které s žadatelem nebydlí ve společné domácnosti:
Příjmení a jméno
Bydliště

Poznámka (zaměstnání, škola atd.)

Sociální poměry žadatele:
Žadatel bydlí:
-

vlastní byt, u rodičů, u příbuzných, v podnájmu ………………………………….……………

-

rodinný domek, obecní byt, družstevní byt ………………….………………………….………

-

velikost bytu – 1+ 1 , 2 + 1 , 3 + 1 , apod. …………………………………………….………..

Způsob výplaty dávky sociální péče:
(zakroužkujte jednu z možností způsobu výplaty sociální dávky)

a) žádám o výplatu výše uvedené sociální dávky poštovní poukázkou na adresu bydliště
b) žádám o výplatu sociální dávky na účet:
číslo účtu: ………………………………….
kód banky: ………………………………...
specifický symbol: ……………………....
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom(a) právních následků při uvedení nesprávních a
nepravdivých údajů o své osobě, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona ČNR 200/1990 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
V ……………………… dne………………..

……………………………………………….
podpis žadatele

Vyjádření příslušného obecního úřadu:

…………………………………
podpis a razítko
Upozornění:
K této žádosti doložte tyto doklady nezbytné pro rozhodnutí ve věci žádosti o dávku sociální péče:
- potvrzení o zdravotním stavu
- občanský průkaz
- prohlášení o příjmech - důchodový výměr

Seznámení s podklady pro rozhodnutí
Svým podpisem potvrzuji skutečnost, že jsem byl(a) správním orgánem seznámen(a) s podklady pro vydání
rozhodnutí a byla mi dána možnost vyjádřit se k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění, včetně možnosti
navrhnout jeho doplnění ve smyslu § 33 odst. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

S podklady pro rozhodnutí č.j. : ………………………………………………………………………………….
jsem byl(a) seznámen(a) dne : ……………………………………………………………………………………

Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu

Návrh na vydání kolaudačního
rozhodnutí
V ............................................................
Správní poplatek ve výši ______________

dne .........................................................

byl uhrazen dne _____________________

1.N a v r h o v 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. S t a v b u:
Označení stavby (dle stavebního povolení) ................................................................................
......................................................................................................................................................
na pozemku p.č. ..................................................v k.ú. ..............................................................,
na kterou bylo vydáno stavební povolení pod č.j. ......................................................................
dne .......................................................................
Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením:
a) bylo vydáno dne ................................. pod č.j. ...............................................................
b) nebylo vydáno.
3. Termín dokončení stavby (dle stavebního povolení).............................................................
Stavba bude zcela dokončena do .................................................................................................
Termín úplného vyklizení staveniště a dokončení úpravy okolí stavby ..................................

4. Zkušební provoz na stavbě: a) bude prováděn – doba trvání.................................................
b) nebude prováděn.
5. Stavba B U D E -

N E B U D E užívána jako provozovna.

6. Jméno a adresa (název a sídlo) budoucího uživatele, je- li v době podání návrhu znám
..................................................................................................................................................

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

K návrhu na zahájení kolaudačního řízení je navrhovatel povinen připravit zejména:
1) Popis a zdůvodnění provedených nepatrných odchylek od stavebního povolení a územního
rozhodnutí, v případě, že tyto byly provedeny a výkresy skutečného provedení stavby.
2) Geometrický plán stavby podle předpisu o evidenci nemovitostí. Tento doklad nepřipojí
v případech, kdy nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby.
3) Vyhovující výsledky předepsaných zkoušek (např. revize elektroinstalace, plynu,
hromosvodu, osvědčení o stavu komínů, doklad o nepropustnosti jímky atd.)
4) Další doklady, které jsou předepsány zvláštními předpisy, nebo si je stavební úřad vyžádal.

ŽÁDOST
o poskytnutí dávky sociální péče
nezaměstnaným jednotlivcům
k zabezpečení výživy a ostatních základních potřeb
a nezbytných nákladů na domácnost

Razítko podatelny a podání žádosti

Žadatel (příjmení a jméno): ……………………….……………………..

Narozen(a) dne: ……………………

Adresa trvalého bydliště: …………………………………………….…… v: …………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Státní příslušnost: …………………..

Adresa přechodného bydliště: …………………………………………..

Stav: …………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Rodné číslo: …………………………..

Telefon: ………………………………………………………………….……..

Zdravotní stav : přiznání výhod III. stupně držiteli průkazu
vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování

ZTP/P
DIA

ano
ano

ne
ne

V evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP od : …………………………………200.
Nejvyšší dosažené vzdělání (druh školy) : ………………………………………

Manžel žadatele (druh)
(příjmení a jméno): …………………..…………….……………………..
Adresa trvalého bydliště: …………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….

Adresa přechodného bydliště: …………………………………………..
…………………………………………………………………………………….

Narozen(a) dne: …………………...
v: …………………………………………
Státní příslušnost: …………………..
Stav: …………………………………….
Rodné číslo: …………………………..

Telefon: ………………………………………………………………….……..

Zdravotní stav : přiznání výhod III. stupně držiteli průkazu
vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování

ZTP/P
DIA

V evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP od : …………………………………200.
Nejvyšší dosažené vzdělání (druh školy) : ………………………………………

ano
ano

ne
ne

Osoby žijící ve společné domácnosti s žadatelem:
Příjmení a jméno

Datum narození

Příbuzenský poměr

Poznámka (škola, zaměstnání, důchod)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sociální poměry žadatele:
Žadatel bydlí:
-

vlastní byt, u rodičů, u příbuzných, v podnájmu ………………………………….……………

-

rodinný domek, obecní byt, družstevní byt ………………….………………………….………

-

velikost bytu – 1+ 1 , 2 + 1 , 3 + 1 , apod. …………………………………………….………..

Za jakým účelem žádáte o poskytnutí dávky sociální péče:
(Uveďte skutečnosti, které Vás vedly k podání žádosti o sociální dávku, včetně těch, které by měly být známy správnímu
orgánu při rozhodování o dávce)

Způsob výplaty dávky sociální péče:
(zakroužkujte jednu z možností způsobu výplaty sociální dávky)

a) žádám o výplatu výše uvedené sociální dávky poštovní poukázkou na adresu bydliště
b) žádám o výplatu sociální dávky na účet:
číslo účtu: ………………………………….
specifický symbol: ……………………..….

kód banky: ………………………………...

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom(a) právních následků při uvedení nesprávních a
nepravdivých údajů o své osobě, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona ČNR 200/1990 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Dále jsem si vědom(a) své povinnosti nahlásit správnímu orgánu (soc. odboru MěÚ) veškeré změny v příjmových a
majetkových poměrech rodiny (žadatele, manžel(ka), druh(žka), které nastanou po dni podání této žádosti.
Podpisem rovněž dávám svůj výslovný souhlas k tomu, aby státní orgány a další právnické a fyzické osoby sdělily
sociálnímu odboru údaje o skutečnostech rozhodných pro ověření soc. potřebnosti.

Žadatel o dávku sociální péče nebo příjemce dávky sociální péče je povinen osvědčit skutečnosti
rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu a na výzvu se osobně dostavit k příslušnému
orgánu, nebrání-li tomu těžko překonatelné překážky, zejména zdravotní stav. Tato povinnost platí
obdobně pro společně posuzované osoby.
Nesplní-li žadatel o dávku, příjemce dávky nebo společně posuzovaná osoba ve lhůtě stanovené
příslušným orgánem výše uvedené povinnosti, může být po předchozím upozornění žádost o dávku
sociální péče zamítnuta, výplata sociální dávky zastavena nebo dávka sociální péče odejmuta.

V……………………………..dne…………………

……………………………………….
podpis žadatele

Upozornění:
K této žádosti se přikládají následující doklady, které jsou nezbytné pro rozhodování ve věci žádosti o dávku sociální péče:
- rozhodnutí ÚP o zařazení žadatele do evidence uchazečů o zaměstnání a stanovení výše hmotného zabezpečení, potvrzení o evidenci
na ÚP
- čestné prohlášení o majetkových poměrech žadatele, případně jeho manžela(ky), druha(žky)
- doklad o výši příjmu manžela(ky) za posledních 6 měsíců
Dávka soc. péče může být přiznána nejpozději od 1. dne měsíci, ve kterém byla podána žádost o její poskytnutí.
(podle odst. 3 § 94 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů)

Čestné prohlášení
o příjmech a majetku žadatele o dávku sociální péče
( podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, z.č. 463/1991 Sb., o životním minimu a vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů)

Příjmení a jméno : ……………………………………………………………………………………………………
Trvalé bydliště : ………………………………………………………… PSČ : …………………………………..
Číslo OP: ………………………………………………………………

V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších předpisů
prohlašuji na svou čest, že:
(dále uvádějte slovy

mám

-

nemám

ke každé položce jednotlivě)

……………………………. příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
(podle § 6 odst. 1 a 10 zákona o daních z příjmu)

……………….………… příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
(podle § 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů)

…………………………. příjmy z kapitálového majetku
(podle § 8 odst. 1 písm. a) až e) a písm. g) zákona o daních z příjmů)

…………………………. příjmy z pronájmu
(podle § 9 zákona o daních z příjmů)

…………………………. ostatní příjmy
(podle § 10 odst. 1 písm. a) až g) zákona o daních z příjmů)

……………………………. příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyz. osob a jsou od této daně osvobozeny
(podle § 4 odst. 1 písm. a), b), e), ch), k), až t), v), w) a z) zákona o dani z příjmů)

……………………………. příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyz. osob a jsou od této daně osvobozeny
(podle § 6 odst. 9 písm. k), m), o), s), a u) zákona o dani z příjmů)
……………………………. peněžité dávky nemocenského pojištění (péče) a dávky důchodového zabezpečení

…………………………. hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání
……………………………. příjmy z plnění pojištění pro případ dožití určitého věku

…………………………. příjmy ze zahraničí
…………………………. výživné a příspěvek na výživu rozvedeného manžela a neprovdané matce
…………………………. dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, dopravu, atd.)
……………………………. dávky sociální péče (příspěvek při péči o osobu blízkou, dávky do životního minima, atd.)

…………………………… další opakující se nebo pravidelné příjmy (výslužné vojáka z povolání, býv. přísl. Policie …)
Jsem si vědom(a) povinnost ohlásit sociálnímu odboru MěÚ do osmi dnů změny ve výši uvedených příjmech.

V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších předpisů
prohlašuji na svou čest, že :
(dále uvádějte slovy

mám - nemám

ke každé položce jednotlivě)

………………………….. rodinný dům, byt (část domu, bytu)
………………………….. nájemní dům, byt (pronájem)
………………………….. pozemek (pole, les, zahrada)
………………………….. zahradní domek, chatu, chalupu
………………………….. automobil značky ……………………. rok výroby ……………….. SPZ …………………
………………………….. garáž ( součást domu ano – ne )
………………………….. peníze v hotovosti

………………………. Kč

…………………………. úspory a vklady

……………………….. Kč

…………………………. výhry z loterií, sázek a podobných her

……………………….. Kč

………………………… akcie z kuponové privatizace
………………………… cenné papíry (obligace, podíly atd.)
………………………… zlato (mimo snubní prsten)
………………………… jiné cenné předměty (např. počítač, starožitnosti, umělecká díla atp.)
prohlašuji, že*

mám - nemám
jsem - nejsem
mám - nemám

požádáno o dávky důchodového zabezpečení
vlastníkem živnostenského listu
*(nehodící se škrtněte)
pozastavený živnostenský list

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom(a) právních následků nepravdivého
prohlášení, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve
znění pozdějších předpisů.
Podpisem rovněž dávám sůj výslovný souhlas k tomu, aby státní orgány a další právnické a fyzické osoby sdělily sociálnímu
odboru údaje o výši příjmů, přihlášení se k trvalému pobytu a další skutečnosti rozhodné pro ověření sociální potřebnosti.

Jsem si vědom(a) povinnosti ohlásit sociálnímu odboru MěÚ do osmi dnů změny ve výši uvedených
skutečnostech.
V ……………………………………. dne ……………………….
…………………………………………..
čitelný podpis
Za správní orgán kontrolu totožnosti provedl:

…………………………………………..
Podpis a razítko

ŽÁDOST
o poskytnutí dávky sociální péče
rodičům s nezaopatřenými dětmi
k zabezpečení výživy a ostatních základních potřeb
a nezbytných nákladů na domácnost

Razítko podatelny a podání žádosti

Žadatel (příjmení a jméno): ……………………….……………………..

Narozen(a) dne: ……………………

Adresa trvalého bydliště: …………………………………………….…… v: …………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Státní příslušnost: …………………..

Adresa přechodného bydliště: …………………………………………..

Stav: …………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Rodné číslo: …………………………..

Telefon: ………………………………………………………………….……..

Zdravotní stav : přiznání výhod III. stupně držiteli průkazu
vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování

ZTP/P
DIA

ano
ano

ne
ne

V evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP od : …………………………………200.
Nejvyšší dosažené vzdělání (druh školy) : ………………………………………

Manžel žadatele (druh)
(příjmení a jméno): …………………..…………….……………………..
Adresa trvalého bydliště: …………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….

Adresa přechodného bydliště: …………………………………………..
…………………………………………………………………………………….

Narozen(a) dne: ……………………
v: …………………………………………
Státní příslušnost: …………………..
Stav: …………………………………….
Rodné číslo: …………………………..

Telefon: ………………………………………………………………….……..

Zdravotní stav : přiznání výhod III. stupně držiteli průkazu
vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování

ZTP/P
DIA

V evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP od : …………………………………200.
Nejvyšší dosažené vzdělání (druh školy) : ………………………………………

ano
ano

ne
ne

Osoby žijící ve společné domácnosti s žadatelem:
Příjmení a jméno

Datum narození

Příbuzenský poměr

Poznámka (škola, zaměstnání, důchod)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sociální poměry žadatele:
Žadatel bydlí:
-

vlastní byt, u rodičů, u příbuzných, v podnájmu ………………………………….……………

-

rodinný domek, obecní byt, družstevní byt ………………….………………………….………

-

velikost bytu – 1+ 1 , 2 + 1 , 3 + 1 , apod. …………………………………………….………..

Za jakým účelem žádáte o poskytnutí dávky sociální péče:
(Uveďte skutečnosti, které Vás vedly k podání žádosti o sociální dávku, včetně těch, které by měly být známy správnímu
orgánu při rozhodování o dávce)

Způsob výplaty dávky sociální péče:
(zakroužkujte jednu z možností způsobu výplaty sociální dávky)

a) žádám o výplatu výše uvedené sociální dávky poštovní poukázkou na adresu bydliště
b) žádám o výplatu sociální dávky na účet:
číslo účtu: ………………………………….
specifický symbol: ……………………..….

kód banky: ………………………………...

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom(a) právních následků při uvedení nesprávních a
nepravdivých údajů o své osobě, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona ČNR 200/1990 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Dále jsem si vědom(a) své povinnosti nahlásit správnímu orgánu (soc. odboru MěÚ) veškeré změny v příjmových a
majetkových poměrech rodiny (žadatele, manžel(ka), druh(žka), které nastanou po dni podání této žádosti.
Podpisem rovněž dávám svůj výslovný souhlas k tomu, aby státní orgány a další právnické a fyzické osoby sdělily
sociálnímu odboru údaje o skutečnostech rozhodných pro ověření soc. potřebnosti.

Žadatel o dávku sociální péče nebo příjemce dávky sociální péče je povinen osvědčit skutečnosti
rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu a na výzvu se osobně dostavit k příslušnému
orgánu, nebrání-li tomu těžko překonatelné překážky, zejména zdravotní stav. Tato povinnost platí
obdobně pro společně posuzované osoby.
Nesplní-li žadatel o dávku, příjemce dávky nebo společně posuzovaná osoba ve lhůtě stanovené
příslušným orgánem výše uvedené povinnosti, může být po předchozím upozornění žádost o dávku
sociální péče zamítnuta, výplata sociální dávky zastavena nebo dávka sociální péče odejmuta.

V……………………………..dne…………………

……………………………………….
podpis žadatele

Upozornění:
K této žádosti se přikládají následující doklady, které jsou nezbytné pro rozhodování ve věci žádosti o dávku sociální péče:
- rozhodnutí ÚP o zařazení žadatele do evidence uchazečů o zaměstnání a stanovení výše hmotného zabezpečení, potvrzení o evidenci
na ÚP
- čestné prohlášení o majetkových poměrech žadatele, případně jeho manžela(ky), druha(žky)
- doklad o výši příjmu manžela(ky) za posledních 6 měsíců
Dávka soc. péče může být přiznána nejpozději od 1. dne měsíci, ve kterém byla podána žádost o její poskytnutí.
(podle odst. 3 § 94 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů)

Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu

Žádost o vydání povolení
k odstranění stavby
Správní poplatek ve výši ______________
byl uhrazen dne _____________________

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

Žádáme tímto o vydání povolení k odstranění stavby dle § 88 odst. 2 zákona č.50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu v platném znění, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen
stavebního zákona).

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:

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

2. Nemovitost, která se má odstraňovat :
Druh stavby ..................................................................................................................................
Číslo popisné .............................................parcelní číslo ............................................................
Katastrální území .........................................................................................................................
Označení stavby, nemá-li číslo popisné ......................................................................................
3. Důvod odstranění stavby: ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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4. Předpokládané započetí prací: .............................................................................................
Předpokládané ukončení prací:............................................................................................
5. Název právnické nebo fyzické osoby, podnikající podle zvláštních předpisů, která
odstranění stavby provede. Dále uvedete, jak je zajištěno odborné vedení, nebo jméno a
adresu osoby, která bude vykonávat, odborný dozor nad prováděním prací.
a) Odstranění stavby provede k tomu oprávněná firma:
Název firmy ..............................................................................................................................
Sídlo firmy ...............................................................................................................................
b) Odstranění stavby bude provedeno svépomocí. Odborný dozor (odborné vedení stavby
bude vykonávat:

Prohlášení
(odborného dozoru, osoby provádějící odborné vedení při odstranění stavby)

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

6. Má-li se odstranění stavby provést s použitím trhavin:

ANO-NE

7. Jak bude naloženo s přebytečným materiálem
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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8. Jména, příjmení a adresy účastníků řízení (vlastníci sousedních pozemků a staveb).

(žadatel doloží výpis z katastrálního úřadu v Kroměříži –„ Informace o
sousedních parcelách“)
9. Jak jsou zajištěny dosavadním uživatelům bytů a nebytových prostor náhradní byty,
ubytování nebo prostory.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
10. Jak se naloží s uvolněným pozemkem:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
11. Návrh na opatření na sousedním pozemku nebo stavbě, mají-li se u nich provádět
bourací práce, nebo mají-li se tyto nemovitosti jinak použít.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

..................................................................................
Podpis (y) žadatele (ů)
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POUČENÍ PRO STAVEBNÍKA: Nehodící se škrtněte!

K žádosti o povolení k odstranění stavby je povinen navrhovatel předložit tyto doklady:
1) Doklad o vlastnictví k pozemku a stavbě která má být asanována - výpis z LV (originál
nebo ověřená kopie - ne starší 1 měsíce). V případě, že pozemek nebo stavba má více
spoluvlastníků, přiloží stavebník písemný souhlas všech spoluvlastníků pozemku a stavby.
2) Technologický popis prací popř. též nezbytné výkresy úprav pozemku.
3) Doklady o jednání s dotčenými orgány státní správy a právnickými osobami a fyzickými
osobami podnikajícími podle zvláštních předpisů, spravující rozvodné sítě a s účastníky
řízení, pokud byla o odstranění předem vedena.
4) Fotografie asanovaného objektu (celkový pohled na stavbu, detaily závadných částí).
6) Výpis z katastru nemovitostí – „Informace o sousedních parcelách“.
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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.

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

2

-

-

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.

3
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Ohlášení stavebních úprav
a udržovacích prací
- podle § 55 odst. 2 písm. b) a odst. 3 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. R o z s a h p r a c í:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. Na které stavbě se ohlašované práce budou provádět:
číslo popisné ................................... ulice ..................................................................................
obec .............................................................................................................................................
4. Místo, kde se stavba nachází:
parcelní číslo pozemku ....................................................
katastrální území ..........................................................................................................................
druh pozemku ...............................................................................................................................

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 dozora, 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.

Městský úřad Morkovice – Slížany
Náměstí 115, 768 33 Morkovice - Slížany, tel. 573 502 816
______________________________________________________________

Čestné prohlášení
Příspěvek při péči o osobu blízkou
Prohlašuji tímto, že jsem byl(a) seznámen(a) s veškerými právy a povinnostmi rozhodnými pro
přiznání a zastavení dávek sociální péče v souladu s § 39, zákona č. 71/1967 Sb., o správním
řízení ve znění pozdějších předpisů.
Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že jednou z podmínek pro poskytnutí příspěvku při
péči o osobu blízkou je osobní, celodenní a řádná péče o blízkou osobu.
Prohlašuji že:
jsem/ nejsem podnikatel, živnostník
mé životní potřeby jsou/nejsou zabezpečeny těmito příjmy - plný invalidní důchod
- starobní důchod
- vdovský, vdovecký důchod
- příjem z výdělečné činnosti
- dávky nemocenského pojištění
- příjem osoby samostatně výdělečně
činné
Jsem si vědom(a) povinnosti hlásit do 8 dnů všechny změny rozhodné pro trvání nároku

na dávku sociální péče
-

hospitalizace pečované osoby
pobyt pečovaného v lázních či v obdobném zařízení
jsou-li poskytovány pečovanému služby podporující komplexní rehabilitaci v domácím prostředí
jsou-li poskytovány pečovanému úkony pečovatelské služby
změny ve výši výdělku pečujícího, přiznání důchodu nebo jiného příjmu, nástup do zaměstnání

Pokud je příspěvek při péči o osobu blízkou přiznán rodiči nebo prarodiči, popřípadě jinému občanovi,
který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů, pečujícímu, osobně, celodenně a řádně o nezletilé
dítě starší jednoho roku, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči,
je nezbytné nahlásit jeho umístění do ústavu s celoročním nebo týdenním pobytem.

Navštěvuje-li dítě školku, školu, pomocnou školu, speciální školu,studuje-li na střední škole, je-li dítě
umístěno v zařízení pro děti, které byly osvobozeny od povinné školní docházky je potřeba tyto
skutečnosti nahlásit.
Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s právními následky nepravdivého čestného prohlášení, včetně
případné odpovědnosti za přestupek podle zákona o přestupcích č. 200/90 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Příjemce dávky, který nesplnil některou jemu uloženou povinnost, přijímal dávku nebo její část,
ačkoliv věděl nebo musel z okolností předpokládat, že byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší
výměře, než náležela, nebo vědomě jinak způsobil, že dávka nebo její část byla vyplacena neprávem
nebo ve vyšší výměře, než náležela, je povinen vrátit dávku nebo její část ode dne, od něhož
nenáležela vůbec nebo v poskytované výši: to platí zejména tehdy, jestliže nesplnil ohlašovací
povinnost, dávku vylákal nebo zamlčel některou rozhodnou skutečnost.
Potvrzuji svým podpisem, že v případě přeplatku, který vznikne mým zaviněním, sociální dávku
vrátím.

V……………………….dne…………………

………………………………..
podpis

ŽÁDOST
o poskytnutí dávky sociální péče
- příspěvek při péči o osobu blízkou
Razítko podatelny a datum podání
Žadatel (příjmení a jméno): ……………………….……………………..

Narozen(a) dne: ……………….……

Adresa trvalého bydliště: …………………………………………….…… v: …………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Státní příslušnost: …………………..

Adresa přechodného bydliště: …………………………………………..

Stav: ……………………………………

…………………………………………………………………………………….

Rodné číslo: …………………………..

Telefon: ………………………………………………………………….……..

Sociální poměry žadatele:
Žadatel bydlí:
-

vlastní byt, u rodičů, u příbuzných, v podnájmu ………………………………….……………

-

rodinný domek, obecní byt, družstevní byt ………………….………………………….………

-

velikost bytu – 1+ 1 , 2 + 1 , 3 + 1 , apod. …………………………………………….………..

Osoby žijící ve společné domácnosti s žadatelem:
Příjmení a jméno

Datum narození

Příbuzenský poměr

Poznámka (škola, zaměstnání, důchod)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uveďte o koho pečujete (jméno příjmení, datum narození, rodné číslo), jak pečujete o svěřenou osobu
(úkony které u ní denně provádíte) :

Způsob výplaty dávky sociální péče:
(zakroužkujte jednu z možností způsobu výplaty sociální dávky)

a) žádám o výplatu výše uvedené sociální dávky poštovní poukázkou na adresu bydliště
b) žádám o výplatu sociální dávky na účet:
číslo účtu: ………………………………….

kód banky: ………………………………...

specifický symbol: ………………………

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom(a) právních následků při uvedení nesprávních a
nepravdivých údajů o své osobě, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona ČNR 200/1990 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.

V……………………………….dne……………………….

………………………………………
podpis žadatele

Vyjádření sociální pracovnice – celkové sociální šetření v rodině.

V………………………………dne…………………………

…………………………………….
podpis sociální pracovnice

Seznámení s podklady pro rozhodnutí
Svým podpisem potvrzuji skutečnost, že jsem byl(a) správním orgánem seznámen(a) s podklady pro vydání
rozhodnutí a byla mi dána možnost vyjádřit se k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění, včetně možnosti
navrhnout jeho doplnění ve smyslu § 33 odst. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení.
S podklady pro rozhodnutí č.j. : ………………………………………………………………………………….
jsem byl(a) seznámen(a) dne : ……………………………………………………………………………………
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Žádost o vydání stavebního povolení
- ke stavbě
- ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává
půdorysné a výškové ohraničení stavby).
V ...........................................................
Správní poplatek ve výši ______________

dne .......................................................

byl uhrazen dne _____________________
1.S t a v e b n í k:
Fyzická osoba:

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

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

Jméno a příjmení: ...............................................................................................

Právnická osoba:

Adresa bydliště:

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

Telefon:

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

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

2. S t a v b a:
Název stavby ................................................................................................................................
Druh stavby (nehodící se škrtněte):
a) novostavba
b) změna dokončené stavby – nadstavba, přístavba, stavební úpravy, při nichž se
zachovává půdorysné a výškové ohraničení
Budoucí účel stavby .....................................................................................................................
Předpokládaný termín dokončení stavby .....................................................................................
U dočasné stavby – doba jejího trvání .........................................................................................
3. M í s t o s t a v b y :

1.parcelní číslo (a) pozemku (ů) ........................................................................................
2.katastrální území ......................................druh stavebního pozemku, popř. pozemků,
které se mají použít jako staveniště ................................................................................
Připojit výpis z katastru nemovitostí (ne starší třech měsíců, originál, nebo ověřená kopie)

3. parcelní čísla soused. pozemků a staveb na nich, s uvedením vlastnických nebo jiných práv
podle katastru nemovitostí (připojit výpis z Katastrálního úřadu – Informace

o sousedních parcelách).

4. K pozemkům, na nichž má být stavba uskutečněna, eventuálně k existující stavbě má
žadatel:

a) vlastnické právo
b) jiné právo (uveďte jaké) ..................................................................................................

5. Souhlas s vynětím ze zemědělského půdního fondu:
a) vydal .........................................................................................................................................
pod č.j. .......................................................................... dne ....................................................
b) není třeba vydání.
6. Územní rozhodnutí na tuto stavbu :
vydal .............................................................................................................................................
pod č.j. ...............................................................................dne ....................................................
Součástí tohoto rozhodnutí je vynětí ze ZPF -

ANO

- NE

7. Zpracovatel projektové dokumentace:
Jméno a příjmení :

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

Adresa bydliště (sídlo):

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

Oprávnění zpracovatele: ............................................................................................................
8. Způsob provedení stavby:
a) DODAVATELSKY
Název firmy: ..................................................................................................................
Sídlo firmy:

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

b) SVÉPOMOCÍ - odborný dozor (odborné vedení) stavby bude provádět:
(Vyplnit tabulku prohlášení osoby, která bude vykonávat odborný dozor, popř.
odborné vedení stavby), která je uvedena na další straně tiskopisu, s podpisem této
osoby.

Prohlášení
(odborného dozora, 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)

9. Základní údaje o stavbě (jejím členění, technickém nebo výrobním zařízením,
budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a živ. prostředí a souvis. opatřeních.
(bude uvedeno v proj. dokumentaci stavby
10. Seznam a adresy účastníků stavebního řízení, kteří jsou stavebníkovi známi

(doložit výpis z katastru nemovitostí – Informace o sousedních parcelách).
11. Informace z projektové dokumentace:

náklady stavby..................................................................................
plocha stavebního pozemku ............................................................
zastavěná plocha domu ..................................................................
obestavěný prostor domu................................................................
užitková plocha všech bytů ............................................................
obytná plocha.................................................................................

...............................................................................
podpis (y) stavebníka (ů)

Poučení pro stavebníka: Nehodící se škrtněte!
K žádosti stavebník připojí:

1) Doklad, jímž stavebník prokazuje, že je vlastníkem pozemku nebo stavby nebo, že má k
pozemku či stavbě jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu
nebo provést změnu stavby nebo udržovací práce na ní (výpis z katastru nemovitostí ne
starší tří měsíců, originál, popř. ověřená kopie).
2) Snímek katastrální mapy (originál) se zákresem stavby.
3) Osvědčení o autorizaci projektanta (ověřená kopie), popř. doklad o odborné způsobilosti
projektanta (ověřená kopie)
4) Projektová dokumentace stavby (projekt) ve dvojím vyhotovení, u obcí s obecním úřadem
ve trojím vyhotovení. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další
vyhotovení proj. dokumentace.
5) Doklady o jednání s účastníky stavebního řízení, pokud byla předem o stavbě vedena a
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popř. jiná opatření dotčených
orgánů státní správy, vyžadovaná zvláštními předpisy.
6) Územní rozhodnutí, jestliže je vydal jiný orgán než stavební úřad Kroměříž.
7) Prohlášení oprávněné osoby, že bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby (§ 44
odst. 2 zákona), nebo osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním stavby,
pokud stavebník sám není způsobilý dozor provádět (§ 44 odst. 3 zákona), bude-li stavba
prováděna svépomocí.
8) V případě, že je žadatelem právnická osoba, doloží výpis z obchodníku rejstříku, z kterého
bude jasné, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat.
9) Výpis z katastru nemovitostí – „Informace o sousedních parcelách“).
Projektová dokumentace stavby (projekt), kterou stavebník předkládá ke stavebnímu
řízení, obsahuje zejména:
a) souhrnnou zprávu s údaji doplňujícími základní údaje o stavbě uvedené v žádosti o
stavební povolení a s informacemi o výsledku provedených průzkumů a měření a splnění
podmínek rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno. Dále musí být ze zprávy
dostatečně zřejmé:
- navrhované urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby, jejich
konstrukčních částí a použití stavebních materiálů z hlediska dodržení obecných
technických požadavků na výstavbu včetně užívání stavby osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace,
- požárně bezpečnostní řešení (požární zprávu),
- nároky na vodní hospodářství, energie, dopravu včetně parkování, likvidaci odpadů a
řešení napojení stavby na stávající inž. sítě a kanalizace,
-

údaje o nadzemních a podzemních stavbách (včetně sítí techn. vybavení) na stavebním
pozemku a sousedních pozemcích, a o stávajících ochranných pásmech,
u staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením údaje o tomto zařízení, o
koncepci skladování, řešení vnitřní dopravy a ploch pro obsluhu, údržbu a opravu,
popř. nároky na provedení zkušebního provozu po dokončení stavby,
údaje o dodržení požadavků stanovených zvláštními předpisy,
uspořádání staveniště a bezp. opatření, jedná-li se o provádění stavebních prací za
mimořádných podmínek,
údaje o splnění podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy podle
zvláštních předpisů,
způsob zajištění bezpečnosti práce a techn. zařízení pro výstavbu i budoucí provoz,

b) celkovou situaci stavby (zastavovací plán) v měřítku zpravidla 1 : 200 až 1 : 500 s
vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel podle katastru nemovitostí, včetně
sousedních pozemků, stávajících staveb na nich, podzemních inž. sítí a návrh přípojek na
inž. sítě, vytyčovací výkresy nebo potřebné geometrické parametry, popř. další výkresy
podle charakteru a složitosti stavby včetně ochranných pásem. U liniových staveb zákres
její trasy v mapovém podkladu v měřítku 1 : 10 000 nebo 1 : 50 000,
c) stavební výkresy pozemních a inženýrských objektů, ze kterých je zřejmý dosavadní a
navrhovaný stav především půdorysy, řezy, pohledy (v měřítku zpravidla 1 : 100),
obsahující jednotlivé druhy konstrukcí stavby a jejich částí (např. základy, nosné
konstrukce, komíny, střešní konstrukce), polohové a výškové uspořádání stavby a všech
jejích prostorů s přesným vyznačením funkčního určení, schematické vyznačení vnitřních
rozvodů a instalací (zdravotně technické včetně požárního vodovodu, silnoproudé,
slaboproudé, plynové, teplovodní atd.), technická zařízení (kotelny, výtahy apod.), úpravy
a řešení předepsané ke zvláštnímu zajištění staveb z hlediska civilní obrany a požární
ochrany a z hlediska užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.
U staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením, musí stavební výkresy
obsahovat prostorové umístění strojů a zařízení včetně vnitřních komunikací,
d) návrh úprav okolí stavby a návrh ochrany zeleně v průběhu provádění stavby,
e) žádá-li stavebník o stavební povolení postupně k jednotlivým stavbám souboru, obsahuje
projektová dokumentace první stavby celkovou situaci (zastavovací plán) souboru staveb,
včetně zařízení staveniště,
f) celková situace stavby a hlavní stavební výkresy se předkládají v provedení zajišťujícím
stálost tisku,
g) u jednoduchých staveb a dočasných staveb zařízení staveniště může být po projednání se
stavebním úřadem v jednotlivých případech rozsah a obsah proj. dokumentace přiměřeně
omezen,
h) pro účely Českého statistického úřadu bude obsahovat ještě tyto údaje, pokud nejsou
uvedeny v průvodní nebo souhrnné technické zprávě, týkající se pouze staveb pro bydlení:
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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.

ŽÁDOST
o poskytnutí dávky sociální péče
- příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice

Razítko podatelny a datum podání

Žadatel (příjmení a jméno): ……………………….……………………..

Narozen(a) dne: ……………………

Adresa trvalého bydliště: …………………………………………….…… v: …………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Státní příslušnost: …………………..

Adresa přechodného bydliště: …………………………………………..

Stav: …………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Rodné číslo: …………………………..

Telefon: ………………………………………………………………….……..

K jakému účelu dávku sociální péče žádáte:
- na úhradu základního měsíčního poplatku za používání HTS

Sociální poměry žadatele:
- rodinný domek, obecní byt, družstevní byt , byt v osobním vlastnictví
-

velikost bytu – 1+ 1 , 2 + 1 , 3 + 1 , apod. …………………………………………….………..

Čestně prohlašuji, že žiji osaměle (t.j. s nikým nežiji ve společné domácnosti) a na výše
uvedené adrese není nikdo trvale hlášen.
Způsob výplaty dávky sociální péče:
(zakroužkujte jednu z možností způsobu výplaty sociální dávky)

a) žádám o výplatu výše uvedené sociální dávky poštovní poukázkou na adresu bydliště
b) žádám o výplatu sociální dávky na účet:
číslo účtu: ………………………………….
kód banky: ………………………………...
specifický symbol: ……………………..….
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom(a) právních následků při uvedení nesprávních a
nepravdivých údajů o své osobě, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona ČNR 200/1990 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
V ……………………… dne………………..

……………………………………………….
podpis žadatele

Upozornění:
K této žádosti doložte tyto doklady nezbytné pro rozhodnutí ve věci žádosti o dávku sociální péče:
- občanský průkaz
- prohlášení o příjmech - důchodový výměr
- vyúčtování za telekomunikační služby za poslední účtovací měsíc

Seznámení s podklady pro rozhodnutí
Svým podpisem potvrzuji skutečnost, že jsem byl(a) správním orgánem seznámen(a) s podklady pro vydání
rozhodnutí a byla mi dána možnost vyjádřit se k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění, včetně možnosti
navrhnout jeho doplnění ve smyslu § 33 odst. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

S podklady pro rozhodnutí č.j. : ………………………………………………………………………………….
jsem byl(a) seznámen(a) dne : ……………………………………………………………………………………
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Návrh na vydání územního
rozhodnutí
-

rozhodnutí o umístění stavby
rozhodnutí o využití území
rozhodnutí o chráněném území nebo
ochranném pásmu
rozhodnutí o stavební uzávěrce

Správní poplatek ve výši ______________
byl uhrazen dne _____________________

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

1. Navrhovatel (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: ........................................................................................................
Výše uvedený navrhovatel tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen zákona) podává návrh na vydání územního
rozhodnutí:
- rozhodnutí o umístění stavby
- rozhodnutí o využití území
- rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu
- rozhodnutí o stavební uzávěrce

2. Předmět územního rozhodnutí (jeho název) ........................................................................
......................................................................................................................................................
(předmět územního rozhodnutí se stručnou charakteristikou území a způsobu jeho
dosavadního využití), nestačí-li řádky, uveďte další údaje na samostatný seznam jako přílohu
k tomuto návrhu.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

3. Seznam a adresy všech známých účastníků územního řízení:
Navrhovatel doloží výpis z Katastru nemovitostí v Kroměříži – „Informace o sousedních parcelách“

5. Katastrální území ...................................................................................................................
6. Dosavadní využití pozemků ...................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
7. K pozemku (ům) na němž (nichž) má být stavba umístěna má navrhovatel:
a) vlastnické právo
b) jiné právo (uveďte jaké) ..........................................................................................................
c) nemá vlastnické ani jiné právo

...........................................................................
podpis (razítko) navrhovatele

Navrhovatel k návrhu na územní rozhodnutí přikládá:
1) Situační výkres současného stavu území na podkladě pozemkové mapy evidence
nemovitostí se zakreslením předmětu územního rozhodnutí a jeho polohy s vyznačením
vazeb na okolí. Týká-li se návrh území zvlášť rozsáhlých s velkým počtem účastníků řízení
nebo umístění liniové stavby, též mapový podklad v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000 s
vyznačením širších vztahů (účinků) k okolí. Situační výkres a mapový podklad se
dodává ve dvojím vyhotovení.
2) 1 x výpis z listu vlastnického k pozemkům, na nichž se stavba umisťuje (ne starší tří
měsíců a
3) Výpis z katastru nemovitostí – Informace o sousedních parcelách.
3) Stanoviska, souhlasy, popř. rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsaná
zvláštními předpisy (např. o ochraně zemědělského půdního fondu).
4) V případě, že je žadatelem právnická osoba, doložte výpis z obchodního rejstříku.

Návrh na umístění stavby doplní navrhovatel podle místa, druhu, rozsahu, a
předpokládaných účinků stavby dalšími podklady a dokumentací, ze kterých musí být
dostatečně zřejmé zejména:
a) navrhované umístění stavby na pozemku, včetně jejích odstupů od hranic pozemků a od
sousedních staveb, v případě potřeby i s výškovým vyznačením (zpravidla v měřítku
1 :500),
b) architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a výtvarné řešení,
c) údaje o provozu, popřípadě o výrobě, včetně základních technických parametrů,
navrhovaných technologií a zařízení,
d) vliv stavby, provozu nebo výroby na zdraví a životní prostředí a jejich hodnocení včetně
návrhu na opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků,
e) nároky stavby na vodní hospodářství, energii, dopravu (včetně parkování), likvidaci
odpadů, a předpoklady pro napojení stavby na stávající technické vybavení území,
f) dotčená ochranná pásma nebo chráněná území,
g) ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky včetně informací o vhodnosti geologických
a hydrogeologických poměrů v území, (u jednoduchých staveb není třeba),
h) rozsah a uspořádání staveniště,
i) ozelenění nezastavěných ploch.
j) vyjádření majitelů inženýrských sítí
k) souhlas vlastníků dotčených pozemků s umístěním stavby není-li navrhovatel jejich
majitelem a nelze-li dotčené pozemky vyvlastnit v souladu s příslušnými ustanoveními
stavebního zákona.
Nehodící se škrtněte! Nehodící se škrtněte! Nehodící se škrtněte!
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Žádost o změnu užívání stavby

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: ........................................................................................................
2. M í s t o s t a v b y:
Číslo popisné stavby ..................................parcelní číslo ......................................................
katastrální území ....................................................................................................................
3. Na tuto stavbu bylo vydáno kolaudační rozhodnutí:
Dne ......................................................... pod č.j. ...................................................................
4. P o p i s z m ě n y u ž í v á n í:
Dosavadní stav užívání stavby (nebo části) ..........................................................................
...................................................................................................................................................
Nový účel užívání ...................................................................................................................
5. R o z s a h z m ě n:
a) při stavbě budou prováděny stavební práce (doložit proj. dok.)
b) při stavbě nebudou prováděny stavební práce

6) Seznam známých účastníků řízení (doložit výpis z Katastrálního úřadu

v Kroměříži – „Informace o sousedních parcelách)

....................................................................
podpis(y) žadatele (ů)

K žádosti o změnu užívání stavby navrhovatel doloží:
1) Doklad o vlastnictví ke stavbě, ve které bude provedena navrhovaná změna - např. výpis z
LV (originál nebo ověřená kopie - ne starší 3 měsíců). V případě, že stavba má více
spoluvlastníků, přiloží stavebník písemný souhlas všech spoluvlastníků stavby.
2) V případě, že nebudou prováděny žádné stavební práce doloží navrhovatel jednoduchý
situační náčrt se zakreslenou navrženou změnou užívání i stávající stav - ve dvojím
vyhotovení, u obcí s obecním úřadem ve trojím vyhotovení.
3) V případě, že budou prováděny stavební práce předloží navrhovatel projektovou
dokumentaci stavby ve dvojím vyhotovení, u obcí s obecním úřadem ve trojím vyhovení v
souladu s § 22 vyhl.č. 85/1976 Sb. v platném znění.
4) Dále doložíte doklad o autorizaci projektanta, popř. doklad o jeho odborné způsobilosti
(může být ověřená kopie těchto dokladů).
5) Doklady o jednání s orgány státní správy a účastníky stavebního řízení, pokud byla předem
o stavbě vedena a stanoviska a souhlasy, popř. rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,
jestliže je předepisují zvláštní předpisy (např. o ochraně zeměděl. půdního fondu, lesního
půdního fondu, o ochraně ovzduší, o posuzování vlivu na životní prostředí, o ochraně
přírody a krajiny).V případě, že se stavba nachází v Městské památkové rezervaci nebo v
jejím ochranném pásmu, doloží stavebník vyjádření Okresního úřadu v Kroměříži, referátu
regionálního rozvoje - oddělení kultury. Totéž jedná-li se o změnu dokončené stavby, která
je kulturní památkou.
6) Jedná-li se o změnu užívání z bytových prostor na nebytové doklad, kterým se prokáže, že
dotčené byty jsou právně volné a tuto změnu lze provést bez zásahu do právem chráněných
nájemních vztahů k bytům.
7) Výpis z Katastru nemovitostí - Informace o sousedních parcelách.

