Žádost o přidělení čísla
popisného,
evidenčního

*

Podací razítko OÚ Louňovice/

Obec Louňovice, IČ: 00240435,
Obecní úřad Louňovice
Horní náves 6, 251 62 Louňovice
tel, fax: 323 660 205
mob: 725 021 850
e-mail: obec@lounovice.cz, http://lounovice.cz/

Žadatel vyplní čitelně tiskacím písmem silně orámovanou část
Žadatel:
Tabulka údajů o žadateli:
1

1

Příjmení:/

Obchodní název, obchodní firma:/

Jméno:/
2

tel./mob.:

Adresa trvalého pobytu nebo sídlo právnické osoby či místo podnikání:

Adresa pro doručování písemností:/

3

e-mail:

Žádá o přidělení popisného/evidenčního/4
k objektu:

na pozemku p.č.:

v katastrálním území: Louňovice

na který bylo vydáno Stavebním úřadem Říčany kolaudační rozhodnutí/ kolaudační souhlas/
souhlas s užíváním stavby/4 dne:

pod č.j.:

a které nabylo právní moci dne:

popř. na který bylo vydáno Stavebním úřadem Říčany prohlášení o existenci stavby

ze dne:
/*

pod č.j.:

vyplní obecní úřad
1
/ vyplní fyzická osoba
2
/ vyplní právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel
3
/ uveďte, je-li jiná, nežli adresa trvalého pobytu, nebo sídla právnické osoby či místa podnikání
4
/ nehodící škrtněte

Žadatel podpisem této žádosti bere na vědomí, že vydání čísla popisného, evidenčního je
zpoplatněno částkou 300 Kč/tabulku. Uvedená cena se může změnit v závislosti na vývoj
spotřebitelských cen.

V ................................................................... dne: ............................................................

.....................................................................
podpis žadatele

......................................................................
podpis manžela (manželky)

.....................................................................
podpis žadatele

K žádosti je nutno dále doložit následující dokumenty:
a) Kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlas, souhlas s užíváním stavby, prohlášení o existenci
stavby) – podle skutečně provedeného úkonu stavebního úřadu; doklad v případě zaslání
žádosti poštou, musí být úředně ověřen. V případě osobní návštěvy se porovná doklad
s originálem a provede se o tom záznam na kopii dokladu, kteří tvoří přílohu žádosti.
b) Geometrický plán v případě, že objekt není doposud zapsán v katastru nemovitostí, nebo
výpis s katastru nemovitostí v případě, že objekt je zapsán v katastru nemovitostí.
c) Kopii listu projektové dokumentace, případně katastrální mapy se zákresem hlavního vchodu
do budovy

Žadatelem může být pouze vlastník nemovitosti uvedený v kolaudačním rozhodnutí, (kolaudačním
souhlasu, souhlasu s užíváním stavby, prohlášení o existenci stavby), nebo jeho zástupce na základě
ověřené plné moci.
O vydání čísla popisného, evidenčního rozhodne obecní úřad do 30 dnů od podání žádosti do
podatelny Obecního úřadu Louňovice, se sídlem Horní náves 6, 251 62 Louňovice.

