
 Adresa příslušného úřadu  

 Úřad: Obecní úřad Raškovice, stavební úřad 

 Ulice: Raškovice 207 

 PSČ, obec: 739 04 Pražmo 

 

  

 

 

Věc:   ŽÁDOST O POTVRZENÍ O EXISTENCI STAVBY  
 

 

ČÁST A 

I. Identifikační údaje o stavbě 

(název, účel stavby, místo)  

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

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

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

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

II. Identifikační údaje stavebníka
1
 

(Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou 

adresu pro doručování
2
. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno 

a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě 

nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním 

rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro 

doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob 

nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.) 

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

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

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

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

Žádá-li o vydání souhlasu více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto  bodě připojeny v samostatné 

příloze:                            ano                  ne 

III. Stavebník jedná    

  samostatně      

   je zastoupen: v případě zastupování na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze 

(Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou 

adresu pro doručování
3,4

. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno 

                                                 
1
 § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

2
 § 19 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

3
 § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 



a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě 

nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním 

rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro 

doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob 

nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.) 

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

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

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

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

IV. Údaje o místu stavby 

 

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

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

                                                                                                                                                                            
4
 § 19 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 



V. Údaje o stavbě (případně č.j., sp. zn. a datum povolení stavby) 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………................. 

 

 

V …………...……………………dne……..…....……. 

 

 

………………………………………………….. 

       podpis žadatele nebo jeho zástupce 

 


