Žiadateľ- osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí (meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum
narodenia ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo firmy, IČO ak ide o právnickú osobu)
...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Obecný úrad Rokycany
Rokycany č. 45
082 41 Rokycany
V Rokycanoch , dňa.....................

Vec: Žiadosť o pridelenie súpisného (orientačného) čísla bytovým a nebytovým budovám
Týmto žiadame o pridelenie súpisného a orientačného čísla nasledovnej budove:
•
•
•
•
•
•
•

kód druhu stavby (príloha č. 7 vyhlášky č 461/2009 Z.z.) .................................................
druh stavby (rodinný dom, samostatne stojaca garáž, a pod.)
.............................................................................................................................................
postavenej na parcele číslo ( ak je budova postavená na viacerých pozemkoch, uvedú sa
všetky parcelné čísla týchto pozemkov) ............................................................................
v katastrálnom území: ........................................................................................................
na ulici / v lokalite: .............................................................................................................
ku ktorej bolo kolaudačné rozhodnutie vydané dňa: .........................................................
pre stavebníka (meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, resp. názov firmy,
IČO, sídlo firmy) ................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

…..........................................
podpis žiadateľa

Prílohy:
➢ právoplatné kolaudačné rozhodnutie stavby (overená fotokópia) ak ho stavba vyžadovala:
ak stavba nekolauduje alebo príslušný orgán od jej kolaudácie upustil, stavebník predloží
príslušné povolenie stavebného úradu na uskutočnenie stavby, z ktorého vyplýva, že stavba
nevyžadovala kolaudáciu: pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie
➢ geometrický plán s vyznačením adresného bodu stavby
➢ doklad o vlastníctve pozemku (ov) alebo doklad o inom práve k pozemku (om)
zastavanému stavbou (nájomná zmluva, kúpna zmluva)
➢ v prípade, ak žiadateľ o určenie číselného označenia na stavbu a stavebník nie sú totožné
osoby, je potrebné predložiť doklad (notársky overenú fotokópiu), na základe ktorej prešli
práva zo stavebníka na žiadateľa
➢ ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie
➢ tel. kontakt/ mail:
Príloha č. 7 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

