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Drážní úřad Drážní úřad    Drážní úřad 
Sekce stavební, ÚO Praha  Sekce stavební, ÚO Olomouc Sekce stavební, ÚO Plzeň 
Wilsonova 300/8   Nerudova 1    Škroupova 11 
121 06 Praha 2 779 00 Olomouc   301 306 Plzeň 
 

Věc:   ŽÁDOST O POTVRZENÍ  
 
a ověření dokumentace podle § 125 odst. 2 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). 
 

I.  Identifika ční údaje stavby  

(název stavby / změny stavby, druh a účel stavby / změny stavby, v případě souboru staveb označení 
jednotlivých staveb, místo stavby / změny stavby – obec, ulice, číslo popisné / evidenční) 
 

      

 

 

II. Identifika ční údaje stavebníka 
(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu 
pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou 
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 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. Odůvodnění žádosti    
Stavba byla postavena v roce:       

 
Výčet dokladů a potvrzení, které jsou přiloženy k žádosti a jimiž je doložena legální existence stavby: 

      

 
 
 

V       Dne:       

 

 

 

 

……………………………………………… 
podpis 

 
Povinné přílohy : 

- Pasport stavby  
- Doklad o vlastnictví pozemku 
- Revizní zprávy 
- Další přílohy jako důkazy 


