
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 potvrzení existence stavby  

 
dle § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 
 
Žadatelé – stavebníci: 
 
Fyzická osoba  - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu (doručovací adresa) 

Právnická osoba  - název – obchodní firma, IČ, adresa sídla (doručovací adresa) 

 
................................................................................ narozen – IČ* ............................... 

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

................................................................................ narozen – IČ* ............................... 

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

* nehodící se škrtněte                                  

 
 
Místo stavby, parcelní číslo 
 
číslo popisné ................ ulice ........................................ obec ............................................... 

parcelní číslo .................................. 

 
 
Popis stavby 
 
.......................................................................................................................................... 

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

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

 
 
Důvod potvrzení (prosím, zaškrtněte jednu z navrhovaných variant) 
 
1) pro zápis vkladu do katastru nemovitostí 

2) jiný důvod (uveďte jaký) ................................................................................................... 

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

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

                     

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

        Podpis žadatele 

 
Přílohy 
− výpis z katastru nemovitostí (originál nebo ověřená kopie) 
− vyjádření případného spoluvlastníka(ů) 
− pasport stavby, fotodokumentace 
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Zpracovávání nepovinných osobních údajů: Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty 
žadatelem a používány správcem v rámci státní správy i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) 
Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není podmínkou vyřízení příslušné žádosti. 

Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte) 
Email:         Tel:  
Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány za účelem rychlejší         
a kvalitnější komunikace s žadatelem. 
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu 
vyřízení příslušné agendy a uloženy po dobu následné skartační lhůty. 
Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na:  
https://www.vrbnopp.cz/cs/obcan/povinne-zverejnovane-informace.html  
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