Žádost č. 18

	┌	┐
Magistrát  města Opavy
odbor životního prostředí
Horní náměstí 69
746 26  Opava

	└	┘

Žádost o OVĚŘENÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE  vodníHO dílA
- PASPORT  STAVBY [ § 125 stavebního zákona]

1.	Žadatel(é):
Jméno a  příjmení  ……..........................................................................
Adresa místa pobytu........................................................
Datum narození	............................
Telefon	............................

Název stavby:	...........................................................
Účel stavby :                                             ..........................................................
4.  Údaje o místu stavby:
Název obce	..................................
Název katastrálního území	..................................

Pozemky, na kterých je stavba realizovaná

Pozemek
Katastrální území
	Vlastník a jeho adresa
parc. č.
druh











Prohlášení:
O ověření zjednodušené dokumentace stavby (pasport) žádám z důvodu, že se nedochovala dokumentace stavby v náležitém stavu, či-li stavba byla povolena a kolaudována, ale není možno dohledat projektovou dokumentaci, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí stavby, a  stavba je prokazatelně určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena.

V ....................... dne .....................
                                                                                             	.................................
	       podpis(y) žadatele(ů)
Přílohy:

Dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje:
údaje o účelu a místu stavby, jméno a příjmení (název ) a adresu (sídlo) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv, pravděpodobný rok dokončení stavby,
situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy (popř. větším) se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí, apod.,
stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s příslušným technickým popisem stavby a jejího vybavení, 
3x projektová dokumentace.









































VODA 01 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu
  »  VODA 02 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
  »  VODA 03 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
  »  VODA 04 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domác
  »  VODA 05 - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
  »  VODA 06 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům
  »  VODA 07 - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podze
  »  VODA 08 - Žádost o povolení k užívání vodních děl
  »  VODA 09 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
  »  VODA 10 - Žádost o udělení souhlasu
  »  VODA 11 - Žádost o vyjádření
  »  VODA 12 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
  »  VODA 13 - Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami
  »  VODA 14 - Oznámení o užívání stavby vodního díla
  »  VODA 15 - Ohlášení
  »  VODA 15 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni
  »  VODA 17 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domác
  »  VODA PASPORT - Žádost o ověření zjednodušené dokumentace vodního díla





