
 

 

 

Ž Á D O S T  

o vydání souhlasu podle § 15 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů 

 

I. Žadatel 

 fyzická osoba 

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě jiná adresa pro doručování) 

 fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností 

jméno, příjmení, druh podnikání, IČ, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem 

upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování) 

 právnická osoba 

název nebo obchodní firma, IČ nebo obdobný údaj, adresa sídla (popřípadě jiná adresa pro 

doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby 

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

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

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

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

Telefon / mobilní telefon: ........................................................................................................................... 

Fax / e-mail: ………………………………………………………………………………………............ 

Datová schránka:.......................................................................................................................................... 

Oznamuje-li záměr více oznamovatelů, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: 

   ano                   ne  

 

II. Žadatel jedná   

 samostatně   

 je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze 

(u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresa pro 

doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní 

firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s adresou 

sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):  

Podací razítko Adresa příslušného úřadu   

Úřad:         MěÚ Šenov, odbor výstavby a ŽP 

Ulice:        Radniční náměstí 300 

PSČ, obec:  739 34  Šenov 



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

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

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

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

Telefon / mobilní telefon:  .............................................................................................................  

Fax / e-mail: ………….…………………………………………………………………..………  

Datová schránka: ...........................................................................................................................  

 

III. Označení stavby, pro kterou se souhlas požaduje: 

Název stavby (druh, účel): 

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

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

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

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

Obec: Šenov / Václavovice,  ulice .................................................................... čp .......………….…..…… 

k.ú. Šenov u Ostravy / Václavovice u FM, parc.č. ................................... kultura ....................................... 

 

IV. Umístění předmětné stavby Územní rozhodnutí (územní souhlas) vydal MěÚ Šenov, odbor 

výstavby a ŽP, dne ............................................ pod č.j. MeUS ................................../......................./........ 

a sp.zn. MeUS …................................../…………..…../……. . 

 

V. Souhlas se vydává pro: (název, odbor a adresa speciálního stavebního úřadu nebo jiného orgánu) 

………………………………………………………………………………………………….…………..

………………………………………………………………………………………………….…………..

………………………………………………………………………………………………….………….. 

 

V …………...……………………dne……..…....…….  

  

  

       ……………………………………  

  podpis (razítko) 

 

Přílohy:  

 situační výkres umístění stavby (na podkladě katastrální mapy), 



 projektová dokumentace pro povolení stavby, 

 

 

 


