
Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

podle ustanovení § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

I. Identifikační údaje stavebního záměru

II. Identifikační údaje stavebníka
(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též  adresu

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 též adresu
pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

Podává-li žádost  více osob, připojují se  údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze:

 

tel.: +420 585 153 111
email: sekretariat@mestolitovel.cz  
www.litovel.eu

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL

(název dle vydaného stavebního povolení, místo, účel stavby)

pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou

Telefon / mobilní telefon:  
Fax / e-mail:  
Datová schránka: 

ano ne

Odbor výstavby

Nám. Př. Otakara 777/2, 784 01 LITOVEL 



III. Stavebník 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 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 též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou
sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

IV.   Údaje o  stavebním záměru  a jeho popis
stavba byla umístěna územním rozhodnutím / územním souhlasem / veřejnoprávní smlouvou,

stavba byla povolena stavebním povolením / veřejnoprávní smlouvou,

Základní údaje o změně stavebního záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné /
evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška /
hloubka stavby), jeho členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na
zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních:

Důvody navrhovaných změn:

Telefon / mobilní telefon:  
Fax / e-mail:   
Datová schránka: 

které vydal 
dne                                               pod č.j.  

které vydal 
dne                                               pod č.j.  



V. U dočasného stavebního záměru

Návrh úpravy pozemku po jeho odstranění:

VI. Údaje o místu stavebního záměru
(stavební pozemek popřípadě pozemky, které se mají použít jako staveniště)

obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra
[m²]

Jedná-li se o více pozemků, připojují se údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze:

VII. Zhotovitel stavebního záměru – stavební podnikatel
Název a sídlo  stavebního podnikatele (pokud je znám), IČ, bylo-li přiděleno

Doba trvání: 

ano ne



VIII. Předpokládaný termín dokončení stavebního záměru

IX. Užití sousedního pozemku nebo stavby
K provedení stavebního záměru má být použit sousední pozemek (stavba) ano ne
Pokud ano, je vyjádření vlastníka této nemovitostí připojeno v samostatné příloze.

podpis

Původní termín do:  

Nově navrhovaný termín do:  

Orientační náklady na provedení stavebního záměru: 

V                                                     dne 
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