
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 změnu stavby před jejím dokončením 

 
podle § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 

 

I. Stavebník (jméno a příjmení/název firmy, datum narození/IČO, adresa): 

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

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

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

 
 

II. Stavební povolení na stavbu (původní) bylo vydáno (kým) ........................................................ 

.................................................. dne ............................. pod č.j. .......................................... 

 
 

III. Údaje o stavbě, již se změna týká: 

Druh a účel stavby ............................................................................................................... 

Obec .............................................................. kat. území .................................................... 

poz. parc. č. ....................................... ulice ......................................................................... 

číslo orientační .................................... číslo popisné ............................................................. 

 

K pozemkům, na nichž je stavba uskutečňována, event. k existující stavbě, má stavebník 

 vlastnické právo .............................................................................................................. 
 

 jiné právo (uvést jaké) ..................................................................................................... 
 
 

IV. Popis navrhovaných změn oproti stavebnímu povolení a ověřené dokumentaci: 

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

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

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

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

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

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

 

V. Důvody navrhovaných změn: 

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

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

.......................................................................................................................................... 
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VI. Seznam účastníků řízení, jejichž právem chráněných zájmů nebo povinnosti se změna týká (jméno, 
příjmení, adresa, parc. č.) 

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

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

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

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

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

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

 

VII. Vliv změny stavby na přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

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

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

 

VIII.  Údaje o dokumentaci: 

  Dokumentaci změny stavby vypracoval (jméno, adresa, č. oprávnění) 

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

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

 
 

IX. Případné další údaje významné pro rozhodnutí stavebního úřadu: 

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

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

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

        podpis stavebníka 

 
 
 
 
Přílohy: 

1. dokumentace ve dvojím (trojím) vyhotovení 

2. doklady o projednání s orgány státní správy, jejichž zájmy jsou navrhovanou změnou dotčeny 
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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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