
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: .....................Kč zaplacen dne: ............................

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KE STAVBĚ
podle § 125 stavebního zákona

a) Jméno a příjmení (název), datum narození (IČO)  a adresa žadatelů, telefon, e-mail

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

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

b) Druh a účel stavby …………………………………………………………………….………………....

c) Pozemek parcelní číslo …………………………… .katastrální území   ………….………………....

d) Rok provedení stavby  ……………………………………………………………….……………….....

e) Účel užívání stavby   ………………………………………………………………………………….....

f) Stručný technický popis stavby ………………………………………………………………………...

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

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

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

g) Důvod podání žádosti:  …………………………………………………………………………………

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 žadatelů

* nehodící se škrtněte



Přílohy:

a) doklad o vlastnickém právu ke stavbě (pozemku), nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí

b) dokumentace skutečného provedení stavby* - zjednodušená dokumentace (pasport) stavby*
3x, pro stavby ve městě Blansko 2x

c) revize el. zařízení, plyn. zařízení, technolog. zařízení (pokud je objekt napojen na technické
vybavení území)

d) geometrický plán se zaměřenou stavbou nebo kopie katastrální mapy se zakreslenou stavbou


