Město Šenov
Odbor investic, MH a dopravy
Radniční nám. 300
739 34 Šenov

Datum podání žádosti + č.j.
(vyplní podatelna MěÚ)

ŽÁDOST O STANOVISKO

(vydání společného vyjádření pro správní řízení z hlediska samosprávy města Šenov)
o
o
o
o
o
o

SOUHLAS SE STAVBOU
VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ V MAJETKU (SPRÁVĚ) MĚSTA
POVOLENÍ A VYJÁDŘENÍ K NAPOJENÍ NA KANALIZACI
STAVBĚ OPLOCENÍ
STAVBĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
VLASTNÍKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE K POVOLENÍ PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI
K MÍSTNÍ KOMUNIKACI
(vyberte požadované)

1/

Žadatel(é):
Jméno a příjmení/Název:
Datum narození/IČ:
adresa trvalého pobytu/sídlo:
telefon:
e-mail:
Zmocněnec: (zastupující na základě plné moci doložené k žádosti)
Jméno a příjmení/Název:
Datum narození/IČ:
Adresa/ sídlo:
kontaktní telefon:
e-mail:

2/

Označení pozemku dotčené nemovitosti města
Parc. č. :

3/

Umisťovaná stavba: stručný popis+ označení pozemku žadatele

4/

Přílohy:
situační zákres řešení v platné katastrální mapě, základní stavebně technické údaje nebo
projektová dokumentace zpracována oprávněnou osobou, která bude podkladem
pro vydání stanoviska.

kat. území: Šenov u Ostravy

PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O STANOVISKO VLASTNÍKA MK K POVOLENÍ PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍ
NEMOVITOSTI:
situační zákres řešení napojení nemovitosti v platné katastrální mapě, základní stavebně a
dopravně technické údaje o napojení nebo projektová dokumentace zpracována
oprávněnou osobou, která bude podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření
dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, a zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Nezbytným
dokladem doloženým k žádosti je stanovisko Dopravního inspektorátu, Městského
ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky. V případě zastupování žadatele jinou
osobou bude k žádosti přiložena plná moc.

Podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k místním komunikacím, které musí být pro
udělení souhlasného vyjádření splněny řeší ust. § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
V případě zastupování žadatele jinou osobou bude k žádosti přiložena plná moc.
Přílohy možno zaslat emailem, podepsanou žádost nutno zaslat poštou nebo datovou
zprávou.

………………………………………………………………………
čitelné jméno žadatele (ů)
+ podpis (y)

Toto stanovisko nenahrazuje povolení vydávána podle zákona o pozemních komunikacích, není rozhodnutím
dle předpisů o správním řízení a neřeší majetkové vztahy.

