Před vyplněním si tiskopis nejprve celý přečtěte !
Vyplňte všechny údaje a to čitelně !
Adresát:

Obec Malá Morava
Vysoký Potok 2

788 33

Hanušovice

Telefon :

583 240 161

Pro podací razítko OÚ

Fax : 583 240 104

Nevyplňovat !

Věc:

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO / EVIDENČNÍHO*)

pro stavbu:

A. Žadatel:

Telefonní spojení (mobil):

Jméno a příjmení (název):

rodné číslo ( IČO )
Adresa - sídlo:
PSČ, město, ulice, číslo popisné

B. Stavba:
Název, označení stavby:
dle kolaudačního rozhodnutí
nebo protokolu o užívání stavby

C. Místo stavby:
Katastrální území:
Parcelní číslo pozemku:
Druh pozemku:

D. Vlastník stavby:
(v případě že všichni vlastníci stavby jsou shodní s žadateli, vyplňte pouze jméno a příjmení)

Jméno a příjmení (název):

rodné číslo ( IČO )
Adresa - sídlo:
PSČ, město, ulice, číslo popisné

*) nehodící se škrtněte

E. Práva k pozemku:

K pozemkům, na nichž je stavba realizována má žadatel - vlastník
stavby právo?:
Jaké? Vlastnické, nájemné, popř. jiné? - Jaké?

F. Vlastník pozemku:
(v případě že všichni vlastníci pozemku jsou shodní s žadateli, vyplňte pouze jméno a příjmení)

Jméno a příjmení (název):

rodné číslo ( IČO )
Adresa - sídlo:
PSČ, město, ulice, číslo popisné

G. Stavební povolení:
Kým bylo vydáno - název úřadu:
Kdy bylo vydáno - datum:
Číslo jednací rozhodnutí:

H. Kolaudační rozhodnutí (nebo protokol o užívání):
Kým bylo vydáno - název úřadu:
Kdy bylo vydáno - datum:
Číslo jednací rozhodnutí:

V případě nedostatku místa uveďte potřebné údaje v
příloze na samostatný list!

dne
podpisy žadatelů (+ razítko)

K žádosti na vydání rozhodnutí o přidělení čísla popisného / evidenčního se připojí:
● geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí; tento doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení
stavby a u drobných staveb;
● rozhodnutí o povolení užívání stavby - Kolaudační rozhodnutí, případně rozhodnutí o povolení stavby - stavební povolení, nebo
protokol o užívání stavby
● doklad o vlastnictví (výpis z LV, příp. nabývací titul)
Upozornění:
● Žádost se podává do sekretariátu OÚ. Zákonná doba k vyřízení žádosti je 30 dnů. Při neúplném vyplnění žádosti a chybějících přílohách se doba
vyřízení pozastavuje do doby dodání všech podkladů. O přidělení čísla popisného nebo evidenčního se vydává písemný doklad.
● Přidělená domovní čísla podle zákona č. 128/2000 Sb. a vyhlášky č. 326/2000 Sb. musí být v provedení stanoveném obcí. Výrobu si zajistí majitel
nemovitosti.
● Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná.

