
 

1) vyplní fyzické osoby  

2) vyplní právnické a podnikající fyzické osoby 
3) např. DUR, DSP popř. jiné 
4) uvést druh řízení dle stavebního zákona (např. územní řízení, stavební řízení, územní souhlas, ohlášení stavby popř. jiné)  
5) název úřadu (např. ODaSH MÚ Vizovice) 
*) nehodící se škrtněte 
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC ZLÍNSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace 
K majáku 5001, 761 23 Zlín 

 

Žádost o uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu 
podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 
ŽADATEL (investor)  
 
Obchodní jméno (příjmení, jméno) ........................................................................................................... 
 
Sídlo (adresa): ........................................................................................................................................ 
 
Dat. nar.: 1) …………………...…..   IČ: 2) …………………..…………… DIČ: 2)……………………..………… 
 
Bankovní spojení: 2) ……………………………………….…………….              ……………………………………….……………. 
                                                     (číslo účtu/kód banky)                                                              (název banky) 

 
Telefon: …..….……………….……   E-mail (nepovinné): …..….……………………….……………..….…… 
 
Statutární zástupce oprávněný k podpisu smlouvy dle OR: 2) ……………………………………………….……..…………… 
(v případě více žadatelů je nutno uvedené údaje uvést v samostatné příloze) 
 
 
OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE - ZMOCNĚNEC (následující vyplnit pouze pokud za investora žádá jiná osoba) 
 
Obchodní jméno (příjmení, jméno) ........................................................................................................... 
 
Sídlo (adresa): ........................................................................................................................................ 
 
Dat. nar.: 1) …………………...…..   IČ: 2) …………………..…………… DIČ: 2)……………………..………… 
 
Telefon: …..….……………….……   E-mail (nepovinné): …..….……………………….……………..….…… 
 
Zastoupení na základě …………………………………………………………………….…………………………………………………… 

(plná moc, mandátní smlouva apod.) 

 

ÚDAJE O STAVBĚ   
 
Název stavby: ......................................................................................................................................... 
 
Stupeň projektové dokumentace: 3) ........................................................................................................... 
 
Účel - druh řízení: 4) ................................................................................................................................. 
 

Pozemky nebo stavby ve vlastnictví ZK dotčené záměrem:   
 

Pozemek p.č.: …..................................................................................................................................... 

 
Silnice č.: …................................. 
 
Obec: …………….….……………….……  Katastrální území: …………….….………………………………….…… 
 

 
 



 

1) vyplní fyzické osoby  

2) vyplní právnické a podnikající fyzické osoby 
3) např. DUR, DSP popř. jiné 
4) uvést druh řízení dle stavebního zákona (např. územní řízení, stavební řízení, územní souhlas, ohlášení stavby popř. jiné)  
5) název úřadu (např. ODaSH MÚ Vizovice) 
*) nehodící se škrtněte 
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Seznam stavebních objektů, kterými budou dotčeny pozemky a stavby ZK (dle PD): 
 
…............................................................................................................................................................ 
 

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

Jednotlivé délky uložení inž. sítí na pozemku ZK: ….....................................................................................    
 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
 

 
Vydaná povolení (rozhodnutí) příslušného stav. úřadu: ano – ne*) 
 
č. …………………................ ze dne ................................ vydal …................................................................ 
 
Vydaná povolení (rozhodnutí) příslušného sil. správního úřadu: ano – ne*)  
 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 5) 
 
Povolení připojení – úpravy připojení *) sousední nemovitosti (sjezdu) - silnice – místní komunikace – účelové 
komunikace*)  k silnici II. a III. třídy (podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) 

 
Rozhodnutí č.: ......................................................................................     ze dne ……………………………….  
 
Povolení ke zvláštnímu užívání silnice - umístění inženýrských sítí (podle § 25, odst.6 písm. d) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích) 

 

Rozhodnutí č.: ......................................................................................     ze dne ……………………………….  
 

Tímto žádám vlastníka pozemku tj. Zlínský kraj, zastoupený ŘSZK o souhlas a uzavření smlouvy 
o podmínkách a právu provést stavbu  

 
PŘÍLOHY ŽÁDOSTI  

- Kopie katastrální mapy 

- Kopie listu vlastnictví příp. informace o parcele  

- Projektová dokumentace, ze které je zřejmé místo, rozsah stavby a způsob řešení (situace stavby 
v měřítku 1:500 se zakreslením jednotlivých stavebních objektů, uvedením vzdáleností jejich umístění 
ve vztahu k ose silnice II. nebo III. třídy např. přípojek inženýrských sítí, sjezdu, oplocení, skříní NN, 
HUP apod., podélné řezy sjezdem, protlakem v měřítku 1:100, příp. technická zpráva)  

 

 

 

 

 

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

                          ( datum )                                                                   ( podpis ) 

 


