
Adresa příslušného úřadu 

Úřad: Městský úřad Příbram, stavební úřad 

Ulice: Tyršova 108, Příbram I

PSČ, obec: 261 19  Příbram 1

Věc:  ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY z obecných požadavků na výstavbu

podle ustanovení § 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a § 26 vyhlášky č.  501/2006 Sb.,  o  obecných požadavcích na využívání  území,  ve znění  pozdějších
předpisů.

ČÁST A.

I. Identifikační údaje žadatele

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu 
pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; 
pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, 
datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu 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)

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

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

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

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

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

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

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

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, 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):

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

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

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

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

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

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

III. Označení ustanovení a vyhlášky (§, odst., vyhláška č.), z něhož je požadováno povolení výjimky 

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

IV. Popis výjimky, o jejíž povolení se žádá 

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

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

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

V. Důvody k podání žádosti o povolení výjimky 

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

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

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

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

VI. Seznam a adresy známých účastníků řízení

          Jméno, příjmení

          Název (u právnické a podnikající fyzické  osoby)

Bydliště

Sídlo 

                                                                                                                                             

              

VII. Vlastnická práva ke stavbě 

Vlastník:     shodný jako žadatel

   fyzická osoba 
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro 

                       doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu )

  právnická osoba 
název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též  adresa pro
doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické 
osoby

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

VIII. Vlastnická práva k zastavěnému stavebnímu pozemku

Pozemky parc. č.: ……………….……......,……………………………………………………………… 

katastrální území: ………………………………………………………………………………………….

Vlastník :      shodný s vlastníkem stavby  

                      fyzická osoba 
  jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro

                         doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

     právnická osoba 
 název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též adresa pro 
doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické 
osoby

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

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

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

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

V …………...……………………dne……..…....…….

………………………………………………..
        podpis 

ČÁST B.

Přílohy  žádosti o povolení výjimky :

1. projektová dokumentace stavby nebo příslušné výkresy v rozsahu odpovídajícímu 
charakteru výjimky   

2. doklad o vlastnictví ke stavbě, není-li tato skutečnost ověřitelná v katastru nemovitostí

3. souhlas vlastníka stavby s výjimkou, není-li žadatel vlastníkem stavby

4. plná moc v případě zastupování oznamující osoby
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5. závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud jsou pro řízení o výjimce zvláštními 
právními předpisy vyžadována

  samostatně     jsou připojena v dokladové části dokumentace

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:
  ochrany přírody a krajiny   ……………………………………………………….………………………………

  ochrany vod …….…………..………………….…………………………………………………………………

  ochrany ovzduší…………………………………………………………………………..………………………

  ochrany zemědělského půdního fondu  …………………………………………………………………………..

  ochrany lesa……………..………………………………………………………………..………………………

  ochrany ložisek nerostných surovin  ……………………………………………………………………………..

  odpadového hospodářství ………………………………………………………………..………………………

  prevence závažných havárií…………………………………………………………..………………………….

  veřejného zdraví ………………………………………………………………………………………………….

    lázní a zřídel………………………………………………………..…………………………………………….

  veterinární péče………….…………………………………………………………………..……………………

  památkové péče……………………………………………………………………………..……………………

  dopravy na pozemních komunikacích  …………………………………………………………………………..

  dopravy drážní…………..…………………………………………………………………..……………………

  dopravy letecké………….…………………………………………………………………..……………………

  dopravy vodní…………...……………………………………………………………………..…………………

  energetiky……………….……………………………………………………………………..…………………

  jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením  ……………………………………………………….

  elektronických komunikací…………….……………………………………………………………………….

    bezpečnosti státu…………………..…………………………………………………………………………….

  obrany státu…………….…………..……………………………………………………………..………………

  civilní ochrany…………..………………………………………………………………………..………………

  požární ochrany…………………………………………………………………………………..………………

  jiné……………………………………………………………………………………………………………….

6. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou je stavba 
napojena, připojená k oznámení, pokud  to řízení o výjimce vyžaduje    

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

  elektrické energie………………………………………………………………………………
  plynu……………………………………………………………………………………………………………..

rozvodu tepla ……………………….………………………………………………………………
  vody………………………………………………………………………………………………………………

   kanalizace…………………………………………………………………………………………………………

  elektronických  komunikací.…………………………………………………………………………………….

  dopravy ………..…………………………………………………………………………………………………

  ostatní …………...………………………………………………………………………………………………

4 / 4
4


	Adresa příslušného úřadu
	Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY z obecných požadavků na výstavbu

	podle ustanovení § 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

