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Př,iloha č. 12 li vyhlášce č. 503/200ó Sb.

Adresa příslušnóhtl úřadu

Př,
nl.D.

Uřad:

U]ice:

PSČ, obec:

ít l
l l tl

věc: ZÁDOST o vyDÁxÍ xol-,q.UDAČNiHo SoUHLASU
Podie ustarrovení § ]22 Č. 183i2O0ó Sb., o úzenltrítlr plánování a slavebnínr řádu (stavebriizákon) a § l8i
vYhláŠkY Č, 50312006 Sb., o podrobnější úpravě úzenrnílro rozlrodování, úzenrního opatření a staveblrílro
řádu

- CAST A

I. Identifikační údaje stavebního záměru
(název, ÚČel stavby, ntísto, pokud dochází ke zrněrrě parcelního čísla - uvést původní a nové parc. č.)

PEe Q - Ať;ii ň, ái;_!,3 iq,Tž I; ;ee perl S1l:ň[o*

Teleforr / rnobilní te]efon:

Fax / e-rrraiI:
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Zádá,Ij více osob, připo.iuií se úda.ie obsaženó v tolrrto bocJě v saniostalné příloze:

n ano M lle

III. Stavebnílr jedná

tr sanrostatně

! je zastoupen na zál<ladě plné nloci, která je připojena v sarnostatné příloze (u fyzické osoby se uvede
jnréno, PříjnrenÍ, datunr narozenÍ, nríslo trvalólro pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li
shodná s nrístettt trvalélio pobltu; právrriclcá osoba urlede název nebo obchodní firrnu, IČ, bylo-1i
Přidělerro, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, netrí-li slrodná s a,dresou sídla, Ósobu
oprávnčnou jedna1 jnrénerr-r právnické osoby):

Telefon / rnobilrrí teleforr:

Fax / e-nrail: , ... ... ...

Datová schrárrka:..........

Iv. základní informace o
proveden

(ozrračení stavebního úřadu
rozhodrrutí nebo opatřerrí)

rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byl stavební záměr

/ jméno autorizovanélro inspektora, datum vyhotovení a čís]o jedrrací

§
-LO

Stavební zámér b),l proveden s nepodstatliýnri odclrylkanli od uvedenýclr dokunrentů nebo od
dokunrentace

nne
.B ano (popis a zdůvodrrěrrí nepodstatných odchylek)

projektové
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V. Př'edpokládaný terntín dokončení stavebnílro zánrěru a zahájení jeho uživáni
tLí. LŤ QotLt

..* z|,ť.v. d . *. {..,. .. ..,. ..,, .,3 8..,..|t ..,. ..a,,a_.!3 . . ....,

w. u dočasnéIro stavebnílro zánrěru

Doba trvání do

VII. Udaj o zkušebním provozu

Byl proveden ffi ne

D ano

na základě rozhodnutí, které vydal

dne .. ..pod čj.
dobajeho trváni

, . 0?r:ďi::.. 
..dne

2€,3,20u
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