Městský úřad Blansko
Stavební úřad
nám. Svobody 32/3, pracoviště: nám. Republiky 1
678 01 Blansko
tel.: 516 775 700
e-mail: stavebni@blansko.cz
Správní poplatek: ........................................... zaplacen dne: .................................................

NÁVRH NA UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
O PROVEDENÍ STAVBY
Navrhovatel
fyzická osoba
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)
fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností
jméno, příjmení, datum narození, IČ, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)
právnická osoba
název nebo obchodní firma, IČ, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba
oprávněná jednat jménem právnické osoby
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
tel:.........................................................................e-mail:.............................................................
je zastoupen: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; datum narození / IČ;
místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování) a osoba oprávněná jednat
jménem právnické osoby:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
tel:.........................................................................e-mail:.............................................................
nav rhuje
Městskému úřadu Blansko, odboru stavební úřad, jako správnímu orgánu ve smyslu
§ 161 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb, v platném znění (dále jen „správní řád“)
uzavření veřejnoprávní smlouvy ve smyslu § 116 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“)
o provedení stavby
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
na pozemcích parc. č. …………………………………………………………………………………........

v katastrálním území:…………...........................................................................................................
Název nebo obchodní firma, IČ a adresa sídla zhotovitele stavby (stavebního podnikatele), pokud je
znám, v případě podnikající fyzické osoby její jméno, příjmení, IČ a místo trvalého pobytu:
..................................................................................................................................................................
Předpokládaný termín dokončení stavby: ……………………………………………………………….
Orientační náklad na provedení stavby: ………………………………………………………………...
Navrhovatel současně projevuje vůli, být tímto návrhem vázán v případě jeho přijetí ve smyslu § 163
odst. 1 správního řádu.

Přílohy návrhu:
1. Plná moc pro zastupování při uzavření veřejnoprávní smlouvy
2. Návrh textu veřejnoprávní smlouvy s náležitostmi dle § 116 odst. 2 stavebního zákona
v písemné i elektronické podobě
3. Projektová dokumentace ve dvojím (trojím) vyhotovení
4. Plán kontrolních prohlídek stavby
5. Závazná stanoviska (stanoviska) dotčených orgánů
6. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
7. ...............................................................................................................................................

Souhlasím s tím, aby mé nad rámec zákonných požadavků výše uvedené osobní údaje (t.j. e-mail, telefon), poskytnuté správci, kterým je
město Blansko, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO 00279943, byly v souladu s ustanovením 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 - GDPR) tímto správcem zpracovány a uchovány pro účely
vyřízení předmětné žádosti po dobu existence spisového materiálu.
Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s výše uvedeným Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů (GDPR) je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně e-mailem nebo
dopisem doručeným na výše uvedenou adresu města Blansko. Dále jsem si vědom/a, že mohu požadovat vysvětlení ohledně zpracování
osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, či požadovat výmaz těchto osobních údajů. V
případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se mohu obrátit na město Blansko nebo na
Úřad pro ochranu osobních údajů.

V ……………..………… dne …………………

…………………………………………
Podpisy navrhovatelů

