
Městský úřad Vrbno pod Pradědem, 
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Telefonní číslo: 554 795 111, Elektronická podatelna: podatelna@vrbnopp.cz, 
Datová schránka: znnbahx, IČ: 00296457, Vyřizuje: odbor výstavby a životního prostředí 
 

 

 
 

Žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí 
          
 

podle ustanovení § 93 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon)  
 

I.    Žadatel (stavebník) 

   fyzická osoba  
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování není-
li shodná s místem trvalého pobytu) 

   fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností 
jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě adresa pro 
doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu) 

   právnická osoba 
název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě též adresa pro doručování 
není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby  

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

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

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

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

 
II. Základní údaje o stavbě 
 

Název stavby 
.......................................................................................................................................... 

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

pozemek parc. č.: ................................................................. 

katastrální území: ................................................................. 

 

III. Datum vydání a č.j. územního rozhodnutí, o jehož prodloužení platnosti je žádáno, 

včetně uvedení nabytí právní moci tohoto rozhodnutí: 

Územní rozhodnutí ze dne ................................ pod č.j. ...................................................... 

nabytí právní moci územního rozhodnutí ............................................................................... 

 

IV. Platnost stávajícího územního rozhodnutí 

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

mailto:podatelna@vrbnopp.cz
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V. Důvod požadovaného prodloužení platnosti územního rozhodnutí, včetně nového 
návrhu doby platnosti 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

V ...................................... dne ................................. 

 

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

podpis  

 

 

 

Souhlas se zpracováváním osobních údajů 

Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty a používány správcem jen na základě uděleného 
souhlasu žadatele. 

Kategorie osobních údajů: 

Email: .................................................. Tel: .........................................  

Účely zpracovávání: Výše uvedené osobní údaje (email a telefon) jsou poskytovány pro výše 
uvedeného správce za účelem rychlejší a kvalitnější komunikace s žadatelem. 

Doba poskytnutí souhlasu: Souhlas se poskytuje na dobu vedení žádosti podle Spisového a 
skartačního řádu. Skartační lhůta správce činí 5 let. 

Práva poskytovatele osobních údajů: Máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu 
nezaniká právo správce na zpracovávání výše uvedených osobních údajů před odvoláním souhlasu. 
Další Vaše práva, zákonné důvody, zásady zpracovávání osobních údajů a jejich zabezpečení 
naleznete na: https://www.vrbnopp.cz/cs/obcan/povinne-zverejnovane-informace.html  

Svým podpisem souhlasím se zpracováváním výše uvedených osobních údajů pro výše uvedené 
účely. 

V .............................................. dne: ............................ podpis žadatele: ............................ 
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