
..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

Drážní úřad Drážní úřad    Drážní úřad 

Sekce infrastruktury, ÚO Praha  Sekce infrastruktury, ÚO Olomouc Sekce infrastruktury, ÚO Plzeň 

Wilsonova 300/8   Nerudova 1    Škroupova 11 

121 06 Praha 2 779 00 Olomouc   301 306 Plzeň 

 

 

Věc:     ŽÁDOST  O  DODATEČNÉ   POVOLENÍ   STAVBY 
 

 

 

 

I. Identifikační údaje stavby 

(název stavby, pro níž má být vydáno povolení, místo stavby -  pozemek p. č., katastrální území) 

      

 

 

II. Identifikační údaje žadatele 

(fyzická osoba  - uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě adresu pro 

doručování; pokud žádost souvisí s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno, příjmení, 

datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu, popřípadě též adresu pro doručování; 

právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla, popřípadě adresu  

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

 

      

 

Telefon / mobilní telefon:       

Fax / e-mail:       

Datová schránka:       

 

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

     ano                  ne 
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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 adresa 

pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní 

firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, 

osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby): 

      

 

Telefon / mobilní telefon:       

Fax / e-mail:       

Datová schránka:       

 

 

IV. Další údaje o rozestavěné/dokončené stavbě 

Základní údaje o stavbě podle projektové dokumentace (účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet 

nadzemních a podzemních podlaží, výška/hloubka stavby), její členění, údaje o budoucím provozu a jejím 

vlivu na zdraví a životní prostředí: 

      

Dokumentaci vypracoval       

dne       zakázkové č.        

 

 

V. Orientační náklady na provedení stavby:       

 

VI. Předpokládaný termín dokončení stavebního záměru 

Dokončení        
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VII. Stavba bude prováděna/dokončena 

  dodavatelsky –  název a sídlo stavebního podnikatele (pokud je znám), IČ, bylo-li přiděleno: 

      

  svépomocí –  jméno a příjmení: 

  stavbyvedoucího (je-li předmětem ohlášení stavba pro bydlení nebo změna stavby, která je 

kulturní památkou), spolu s uvedením čísla, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných 

osob; písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby, je v samostatné 

příloze 

   osoby vykonávající stavební dozor (u ostatních staveb) s uvedením dosaženého vzdělání a praxe; 

písemné prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat  stavební dozor  a doklad o její 

kvalifikaci je v samostatné příloze 

      

 

                                    

 

V       Dne:       

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

podpis 

 
 

 

 

 

 

Přílohy : 

 

- doklad o vlastnictví pozemku (stavby) 

- 2x zpracovanou projektovou dokumentaci  

- vyjádření vlastníků technické infrastruktury  

- vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska dotčených orgánů 

- případně uveďte další 

 

 


