
Žádost o souhlas se záměrem

1. Jméno a příjmení a adresa žadatele (nebo název, jde-li o právnickou osobu)
pro fyzickou osobu pro právnickou osobu pro tisk

Město Český Brod 

Odbor stavební a územního plánování

Ulice: náměstí Husovo 70 

PSČ, obec: 282 01, Český Brod

Kontaktní komunikaci	lze	uvést	telefonní	kontakt	a	email 

Telefon:		 E-mail:

Datum	narození: IČO:

PSČ:

místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo)

Jméno:		 Příjmení:	

Datum	narození:

Místo	trvalého	nebo	povoleného	pobytu	
Ulice:	 	 					ČP:

Město:		 					PSČ:

Název:	 IČO:

Adresa	sídla

Ulice:	 					ČP:

Město:	 					PSČ:

Rozsah žádosti

Žádám o udělení souhlasu k umístění záměru (souhlas vlastníka nemovitosti) 

Žádám o souhlas s provedením zjednodušeného územního řízením dle § 95 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební zákon) 
Žádám o souhlas pro potřeby  vydání územního souhlasu dle § 96 zákona č. 183/2006 
Sb.(stavební zákon) včetně odsouhlasení na přiloženém situačním výkresu  
Žádám o souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemky ve vlastnictví 
města Český Brod 
Žádám o vyslovení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy ke zřízení stavby podle  
stavebního zákona a správního řádu 
Žádám o udělení souhlasu z pohledu sítí,
Žádám o udělení souhlasu z pohledu komunikací 

II. Základní údaje o záměru
Druh  a rozsah oznamovaného záměru a jeho vlivech na sousední pozemky a stavby

II.



V 

dne 

podpis  žadatele nebo jeho zástupce

Přílohy: 

1. Kopie katastrální mapy a  2 x situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální
mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného záměru, s vyznačením vazeb a
účinků na okolí.

2. Jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy podle jeho charakteru, zejména
půdorysy rozhodujících podlaží a pohledů u budov.

III. Místo záměru

Dotčené pozemky: 

obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra 

IV. Dotčené pozemky, které jsou ve vlastnictví města
Dotčené pozemky:

obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra 
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