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ŽÁDOST
1. Dohoda o dočasném použití pozemků města k realizaci staveb *
2. Dohoda o právu provést stavbu či opatření na pozemku (-cích), stavbě (-

ách), objektu (-ech) či zařízení (-ích)  ve vlastnictví města Blansko *
__________________________________________________________________________

1. Identifikační údaje žadatele (stavebníka):

a) Fyzická osoba: *

Jméno a příjmení: …..................................................................................................................

Bydliště: .....................................................................................................................................

Datum narození: ....................................... Telefon/Mobilní telefon..........................................

Bankovní spojení: ...................................................................................................................

Číslo účtu: .................................................................................................................................

b) Právnická osoba: *

Název nebo obchodní firma: ….................................................................................................

Sídlo: .........................................................................................................................................

IČO: ....................................................... DIČ: ….......................................................................

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat jménem PO: …..........................................

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

Bankovní spojení: ...................................................................................................................

Číslo účtu: .................................................................................................................................

Telefon/Mobilní telefon...............................................................................................................

c) Žadatel (stavebník) je zastoupen:

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

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

V případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze.

mailto:epodatelna@blansko.cz


2. Identifikační údaje stavby:

Název stavby: …........................................................................................................................

Druh a účel stavby (stručný popis): ...........................................................................................

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

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

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

Místo stavby (např. název ulice, č.p. domu, katastrální 

území): ......................................................................................................................................

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

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

Parc. č. pozemků města dotčených 

stavbou: .....................................................................................................................................

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

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

Název stavby, objektu či zařízení města, které jsou stavbou dotčeny:* ….……………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Předpokládaná doba stavby, doba záboru pozemku města (je-li známa): 

od: ……………….……… do: …...............................

Plocha záboru pozemku/ů města (především u liniových staveb): ………………..… m2

délka: …………. m,  šířka: ……………… m 

3. Minimálně vyžadované přílohy žádosti:

1.  Situace  s  jednoznačným zákresem stavby  a  staveniště,  ze  které  vyplývá  dotčení
pozemků, staveb, objektů či zařízení ve vlastnictví Města (např. koordinační situace stavby z
projektové dokumentace).

2. Technická zpráva či jiný obdobný popis stavby.

3. Plán organizace výstavby.

3. Plná moc v případě zastupování stavebníka.

4.  Město Blansko je oprávněno pro uzavření Dohody vyžadovat další potřebné doklady ke
stavbě např. kompletní projektovou dokumentaci.

4. I  nformace pro žadatele:  

Město Blansko při uzavření Dohody vybírá vratnou jistotu na uvedení dotčeného pozemku,
stavby, objektu či zařízení města do odpovídajícího stavu. 

Žadatel  (stavebník)  je  povinen  v souladu  s  Obecně  závaznou  vyhláškou  města  Blansko
č. 10/2010,  o místních  poplatcích,  ve  znění  Obecně  závazné  vyhlášky  města  Blansko
č. 5/2013 a ve znění Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 2/2018, ohlásit odboru



komunální  údržby (správce  poplatku) zvláštní  užívání  veřejného  prostranství  za
účelem vyměření poplatku za jeho užívání.

 

Poplatek  za  užívání  veřejného  prostranství  se  platí  od  prvého  dne,  kdy  zvláštní užívání
veřejného prostranství začalo až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo (např. výkopy byly
zapraveny, skládka byla zlikvidována, stavební zařízení bylo odstraněno). 

5. Prohlášení žadatele – ochrana osobních údajů:

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění poz-
dějších  předpisů a  ve  smyslu  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto  údajů  a o zrušení  směrnice 95/46/ES  (obecné  nařízení o ochraně osobních údajů),
žadatel/é svým podpisem uděluje/í  souhlas  ke  zpracování,  shromažďování,  užívání
a uchovávání jeho/jejich osobních údajů včetně rodného čísla (data narození)  v rozsahu
nezbytném pro vyřízení žádosti o uzavření Dohody týkající se užívání obecních nemovitostí -
pozemků a s tím souvisejících plateb, a to po celou dobu platnosti tohoto smluvního vztahu.

2. Tento souhlas může/mohou žadatel (-é) kdykoliv odvolat. Pokud tímto odvoláním sou-
hlasu dojde ke znemožnění provedení/zajištění předmětu smlouvy, má se odvolání souhlasu
se  zpracováním,  shromažďováním,  užívání  a  uchováváním  osobních  údajů  za  výpověď
smlouvy.
 

Datum…............................... 

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

                                                                               Podpis (razítko) žadatele (stavebníka)

* nehodící se škrtněte


