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Městský úřad Bohumín 
                                                                                                               Stavební odbor 
                                                                                                               Masarykova 158 
                                                                                                               735 81 Bohumín 
 
 
 
 
 
 
 V…………...……………………dne……..….... 
 
 
 
Věc:   PASPORT STAVBY  
 
podle ustanovení § 125, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), a § 4 vyhlášky č. 499/2006  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 
 
 

ČÁST   A. 

I. 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 – záměr souvisí s její podnikatelskou činností 
jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též  
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
  

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

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

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

 

 

Žádá-li  více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto bodě  připojeny v samostatné příloze:                        

   ano                  ne 
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II.  Stavebník jedná    

  samostatně      
   je zastoupen:  jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma,  zástupce; místo trvalého 

pobytu/adresa  sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná): 

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 

III.   Údaje o   stavbě  a její stručný popis 

  rodinný dům, obytný dům *                                                             (* nehodící škrtněte) 

  garáž, hospodářská budova, stavba pro individuální rekreaci * 

  obchod, provozovna* 

  jiná stavba ………………………………………………………………………………….. 

 

Stavba, její účel  (kapacita), půdorys,  výška,  tvar, vzhled a členění stavby, technické a 
výrobní zařízení budoucího provozu: 

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

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

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

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

....................................…………………………………………………………………………... 

IV. Místo stavby a  pozemky nebo stavby   

obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra 

Bohumín 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Pozemek (pozemky) jsou ve vlastnictví:   stavebníka           jiného vlastníka 

Stavba  na více pozemcích, jsou údaje obsažené v tomto bodě  připojeny v samostatné příloze:   

 ano         ne 
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V. Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (například na pozemní 
komunikaci, vodovod, kanalizaci, rozvod plynu) 

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

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

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

VI. Zpracovatel projektové dokumentace (jméno a příjmení, adresa, titul, číslo, pod 
kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob)  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 

            
                                   

 ……………………………………………….. 
                         podpis žadatelů 
 

ČÁST B. 
 
Přílohy  k pasportu stavby: 
 

 1. doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže 
existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí 

 2. plná moc v případě zastupování vlastníka 

 3. zjednodušená dokumentace (pasport stavby) –  příloha č. 3 k  vyhl.č. 499/2006 Sb. 

 4. doklady o výsledcích předepsaných zkoušek  

  

 
 
 


