
Městský  úřad  v     Hořovicích – odbor výstavby a životního prostředí  

NÁVRH
NA  UMÍSTĚNÍ  STAVBY

1. Navrhovatel:

    jméno a příjmení  -  název  __________________________________________________
    
    adresa   bydliště  -  sídla  ____________________________________________________

    rodné číslo  -  IČO  ( + tel.) __________________________________________________

2. Údaje  o  pozemcích, na kterých má být stavby umístěna (podle evidence nemovitostí) :
     kat. území                 č. pozemku               kultura                výměra         dosavadní využití

3. Druh  a  kapacita  stavby,  jejíž  umístění  se  navrhuje  (stručný  popis) :

4. Vlastníci  pozemků, na kterých má být stavba umístěna: 
     č. pozemku             jméno  a  příjmení  / název                  adresa  bydliště / sídla

5. Vlastníci  sousedních  pozemků a staveb:
    č. pozemku             jméno  a  příjmení  / název                  adresa  bydliště / sídla

6.  Správci  dotčených  inž.  sítí (název a adresa sídla) :

                                                                                             _____________________________
                                                                                                      podpisy  navrhovatelů

Přílohy :



- doklad  o  vlastnictví  dotčených pozemků  (originály nebo  ověřené  kopie  listů  vlastnictví
zhotovených Katastrálním úřadem Beroun a ne starší 6-ti měsíců)

- 1 snímek  pozemkové nebo katastrální mapy zhotovený Katastrálním úřadem v Berouně,  ze
kterého  musí  být  jasná  identifikace  pozemků  uvedených v dokladech o vlastnictví  -  do
jedné  kopie  tohoto snímku  vyznačit  tužkou navrhované  umístění  stavby  (i  všech
doplňkových staveb),

- veškerá  vyjádření  k existenci  inž.  sítí  v dotčeném  území,  event. souhlas  dotčených
správců  sítí  s výjimkou  pro  stavbu  v ochranném  pásmu  sítí,

- vyjádření  správců  sítí  a  přilehlé  komunikace  k možnosti  napojení na  jejich  zařízení  vč.
určení  odběrného  místa  a  místa  připojení  na  komunikaci,

- rozhodnutí  ref. ŽP OkÚ Beroun  o umístění  navrhovaných  staveb  ve  volné  krajině,
- rozhodnutí  ref. ŽP OkÚ Beroun  o  umístění  stavby  v  ochranném  pásmu  lesa  nebo

vodního  toku, 
- souhlas  příslušného  orgánu  státní  správy  s odnětím  navrhované  zastavěné  plochy  z

lesní  nebo  zemědělské  půdy,
- vyjádření  VUSS  Plzeň  pro stavby  v území,  pro  které  neplatí  generální  souhlas,
- výsledky  měření  radonu  v půdním  vzduchu  pro  objekty  s místnostmi  s celkovou dobou

pobytu  osob  nad  1000 hod. ročně 


