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                                                                                                              Městský úřad Bohumín    
                                                                                                              Stavební odbor                                                                                                                                 
                                                                                                              Masarykova 158 
                                                                                                              735 81 Bohumín 
 

 V …...……………………dne……..…....……. 
 
 
 
Věc:    ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECN Ě TECHNICKÝCH 

POŽADAVK Ů 
 
podle ustanovení § 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a § 61 vyhlášky č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na 
výstavbu. 
 
VÝJIMKA  

  § 4 odst. 5 – Umísťování staveb 
  § 8 odst. 2,3,4 – Vzájemné odstupy staveb 
   § 17 odst. 5 - Požárně nebezpečný prostor  
   § 22 odst. 4 – Světlá výška místností 
   jiná  …………………………………………………………………………………. 

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 o výjimku více osob, připojují se  údaje obsažené v tomto bodě  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.  Popis výjimky, o jejíž povolení se žádá 

 

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

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

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

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

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

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

 

IV.  Seznam účastníků řízení dotčených projednávanou výjimku z OTP  

 
Obec katastrální území parcelní č. Jméno a příjmení, adresa výměra 

Bohumín 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Jedná-li se o více pozemků ,  připojují se údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze:   

 ano         ne 

 

 

 



Výjimka z OTP – str. 3

 

V. Důvody k podání žádosti o povolení výjimky z OTP 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
 
 
VI. Vyjád ření správních orgánů, které hájí zájmy chráněné podle zvláštních předpisů, 
jichž se odchylné řešení dotýká, pokud byla získána před podáním žádosti 
 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
    
 
 
 
 
                                                                             ……………………………………………….. 
        podpis  žadatelé (lů) 
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ČÁST B. 

 
 
K žádosti se přikládá : 
 

1.    doklad prokazující právo k pozemku nebo ke stavbě, pokud není ověřitelné                   
              v katastru nemovitosti 
 
2.     snímek pozemkové mapy 

 
3.      plná moc v případě zastupování stavebníka 

 
4.      seznam a adresy vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich 

 
5.     souhlas vlastníka pozemku 

 
6.      situační výkres v měřítku 1:500 vč. jednoduché technické zprávy 
 
7.      závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním  

                         předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle   
                         zvláštního právního předpisů hájí. 

              samostatně     jsou připojena v dokladové části dokumentace, 

             s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku: 

                 MěÚ Bohumín, odbor ŽPDaS   ……………………………………………………………….. 

                         MěÚ Bohumín, odbor dopravy ……………………………………..........………………….. 

                  Krajský úřad MSK, odbor dopravy……………………………………..........……………… 

                 Krajská hygienická stanice  ………………………………………………………………….. 

                         Hasičský záchranný sbor MSK …………………………………………..........……………. 

                 jiné ………………………………………………………………………………………............ 

 

8. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

              samostatně     jsou připojena v dokladové části dokumentace 

           s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku: 

                   ČEZ DISTRIBUCE a.s.………………………………………………………………….. 

                   TELEFONICA 02 Czech Republic a.s.………………………………………………… 

                   POLICIE ČR, OŘ, Dopravní inspektorát Karviná……………………………………. 

                    Správa silnic MSK středisko Karviná………………………………………………… 

                   Ředitelství silnic a dálnic ČR, pracoviště Ostrava……………………………………… 

                   jiné…………………………………………………………………………….. 
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§ 61 vyhlášky č. 137/1998 – výjimky z OTP 

 
§ 4 odst. 5 – Umísťování staveb 

- ČEZ DISTRIBUCE a.s. – vzdušné umísťování energetického vedení 
- TELEFONICA 02 Czech Republic a.s. – vzdušné telekomunikační vedení 
- Souhlas vlastníků dotčených pozemků 

 
§ 8 odst. 2,3,4 - Vzájemné odstupy staveb 

- Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Karviná 
- Souhlas vlastníků dotčených pozemků 

 
§ 9 odst. 1 – Připojení staveb na komunikace (v případě parkoviště, odstavných ploch) 

- účelové – POLICIE ČR,OŘ,Dopravní inspektorát Karviná 
- místní – MěÚ Bohumín, odbor dopravy 
- okresní – Správa silnic MSK,středisko Karviná 
                   - Ředitelství silnic a dálnic ČR, pracoviště Karviná 
                   - Krajský úřad MSK, odbor dopravy 

 
§ 10 odst. 2 Odstavná a parkovací stání 

- stávající parkoviště - souhlas vlastníka pozemku 
                                      - MěÚ Bohumín, odbor ŽPaS 
- nové parkoviště -  souhlas vlastníka pozemku 
                                -  MěÚ Bohumín, odbor ŽPaS 

                                      -  POLICIE ČR,OŘ,Dopravní inspektorát Karviná 
                                -  Krajský úřad MSK, odbor dopravy 

 
§ 14 odst. 3 – Staveniště 
 
§ 17 odst 5 – Požárně nebezpečný prostor 
- Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Karviná 
 
§ 22 odst. 3,4 – Všeobecné požadavky 
- Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Karviná 
- Krajská hygienická stanice MSK, územní pracoviště Karviná 
- dle normových hodnot 
 
§ 23 odst. 6 – Denní osvětlení,větrání a vytápění 
- dle normových hodnot 
 
§ 24 odst. 2 - Proslunění 
- dle normových hodnot 
 
§ 30 odst. 5 – Zákládání staveb 
- dle normových hodnot 
 
§ 42 odst. 2 – Balkóny, lódžie a arkýře 
- dle normových hodnot 
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§ 47 písm.a) – Ochrana před bleskem 
- dle normových hodnot 
 
§ 48 odst. 4 – Vzduchotechnická zařízení 
- dle normových hodnot 
 
§ 49 odst. 5 – Vytápění 
- dle normových hodnot 
 
§ 50 odst. 2,5,8,9 – Rodinné domy a stavba pro individuální rekreaci 
- Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Karviná 
 
§ 51 odst. 10 – Stavby pro shromažďování většího počtu obyvatel 
- Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Karviná 
- Krajská hygienická stanice MSK, územní pracoviště Karviná 
 
§ 59 odst. 5 – Stavby škol, předškolních,školských a tělovýchovných zařízení 
- Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Karviná 
- Krajská hygienická stanice MSK, územní pracoviště Karviná 
 
§ 60 odst. 4 – Stavba a zařízení pro informace, reklamu a propagaci 
 
 
 


