
Adresa pořizovatele: 
Úřad:  Městský Úřad Český Brod 
Odbor stavební a územního plánování
Ulice: náměstí Husovo 70 
PSČ, obec: 282 01, Český Brod

Podání, stížnosti, podnětu

Vyplněné adresujte odboru školství a kultury Městského úřadu v  Českém Broděavách. 
Fyzická osoba Právnická osoba Pro tisk

B. Jméno a adresa vlastníka popř. jiné oprávněné osoby, které se záležitost týká :

    Tel:

Jméno:                                                Příjmení:
Adresa
Ulice: 
Město:  
Telefonní kontakty, které jsou v době konání akce aktivní 
Tel:     Tel:  

Jméno:     Příjmení:    IČO: 

Místo trvalého nebo povoleného pobytu 
Ulice:          ČP:

Město:          PSČ:
Tel:  

A.
Název, právní forma:
(např. s.r.o., a.s., atd)

 

Sídlo
Ulice: ČP:

Město: PSČ:
Telefon: IČO: DIČ:
Statutární zástupce
Jméno:  Příjmení:

Adresa statutárního zástupce
Ulice: ČP:

Město: PSČ:

A.

A. Vyplní pouze fyzická osoba
Jméno: Příjmení: Tel:
Adresa pořadatele:
PSČ: IČO:

A. Vyplní pouze právnická osoba - název pořadatele, sídlo, právní forma (např. s.r.o., a.s., atd)
Název:          Tel:
Sídlo:
PSČ:     IČO:    DIČ:
Jméno a příjmení statutárního zástupce:

 ČP:
 PSČ:

3. Záležitost (uvede se stručný, ale výstižný popis věci):

v dne



4.

Stavba (označení ulice a č. o., obec):*

Pozemek parc. č.:*

Katastrální území:*

Věc:*

*nehodící se nevyplní

5. Návrh opatření (uvede se stručný popis návrhu opatření, které podavatel požaduje):

Stavba, popř. věc, která se záležitosti týká:

 Podpis podatele
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