Adresa příslušného úřadu
Obecní úřad Bystřice
Odbor výstavby a životního prostředí
Bystřice 334
739 95 Bystřice nad Olší
V …………...……………………dne……..…....…….

Věc:

ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA
VÝSTAVBU (§ 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)

výjimka z technických požadavků na stavby – Vyhl. 268/2009 Sb.
výjimka z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – Vyhl. 398/2009 Sb.
ČÁST A.
I. Žadatel
fyzická osoba
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, telefon (popřípadě též adresa pro doručování
není-li shodná s místem trvalého pobytu)
fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností
jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, 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 neníli shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné
příloze:
ano

ne

II. Žadatel jedná
samostatně
je zastoupen: jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa
sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..................
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III. Označení ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. resp. 398/2006 Sb., 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
Bydliště
Název (u právnické a podnikající fyzické Sídlo
osoby)

Jedná-li se o více účastníků, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:
ano

ne

………………………………………………..
podpis
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ČÁST B.

Přílohy žádosti o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu:
1. snímek z katastrální mapy a výpisy z katastru nemovitostí na všechny přímo dotčené pozemky
požadované výjimky
2. další doklady dle druhu požadované výjimky (např. požární zpráva + situace se zákresem
požárně nebezpečného prostoru)
3. doklady o jednání s účastníky řízení
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