Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
(podt'a

*|

24 vyhl. č. 153/2000 Z.z., k § BB zák. č. 50/1976 Zb.)

Adresát:

1. meno,

priezvisko (názov) a adresa (sídlo) vlastníka stavby:

2. druh stavby podl'a katastra nehnutel'nosti

účelstavby podl'a katastra nehnutel'ností
miesto stavby podl'a katastra nehnutel'ností

kat.úz,:,..

obec :.........

označenie stavby podl'a katastra nehnutel'ností........,......

predpokladaný termín začatia prác.,..,.,...,.

a skončenia prác..,........

4. názov a sídlo odborne lybavenej právnickej o§oby, ktorá odstránenie stavby lykoná:

ak vlastník bude odstraňovať stavbu svojpomocou, uvedie meno a adresu oprávnenej osoby, ktorá
bude l,ykonávat'odborné vedenie prác spojených s odsíraňovanímstavby,
5. údaj, či sa stavba odstráni použitímtrhavín
6. Údaje o tom, ako sa naložís vybúraným materiálom a kam sa prebytočný materiál

7. zoznam účastníkovkonania,

uloží......,

ktorí sú žiadatel'ovi známi (meno, adresa)

8. informácia o tom, ako sú zabezpečenédoterajším nájomcom bytov a nebytových priestorov
náhradné by§, ubytovanie alebo priestory

9. ako bude

lyužitý uvol'nený pozemok...............

lO.návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe, ak sa majú z týchto
nehnutel'ností lykonávat'búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnutel'nosti inak použit'

V

dňa

podpis vlastníka

K žiadosti o povolenie

_
_
-

na odstránenie stavby sa pripojí:

doklad, ktoqým sa preukazuje vlastnícke, alebo iné právo k stavbe (ýpis z LV, kópia z kata,st.maPY)
alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,
technologický opis prác
'zástavby
statické posúdenie, ktorym sa preukazuj e zabezpečenie meclranickej
v prípade .ubouej
odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a iclr bezpeČnéhouŽÍvania,
doklady o rokovaniach s dotknutými orgánlni štátnej sprárry, správcami sietí technického vYbavenia
a s účastníkmikonania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred,
pri stavbách, ktorych odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vYhlásenie
tprávnenej osoby, ktorá sazaviazalavykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavbY,
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknut}ch orgánov Štátnej
správy

- ak ide

o odstránenie nehnutelhej kultúrnej pamiatky, pripojit' fotodokumentáciu, dokumentaČné
výkresy alebo inú dokumentáciu (meračskúalebo modelovú|,

- správnypoplatokvhodnote ....

€

