
            

    Obec Kunžak 
náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak 

                    IČO: 00246964                       DIČ: CZ00246964 

tel:384399101,fax384399190     e-mail: obec@kunzak.cz 

 

 

Žádost o umožnění uložení inženýrských staveb do pozemků obce 

 

Žadatel: (uvést údaje pokud bude žadatelem udělen souhlas k použití osobních údajů za účelem zpracování a 

vyřizování žádosti) 

Fyzická osoba*: 

1. Jméno a příjmení: ………………………………………………………… 
Adresa (trvalého pobytu): ………………………………………………………… 

                                          …………………………………………………………… 

Narozen dne: ……………………………………… tel.: ……………………………………...   

 

 

 

2. Jméno a příjmení: ………………………………………………………… 
Adresa (trvalého pobytu): ………………………………………………………… 

                                          …………………………………………………………… 

Narozen dne: ……………………………………… tel.: ……………………………………...   

 

Právnická osoba*: 

 

Název: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresa: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

IČO: ………………………………………………DIČ: …………………………………………………………… 

 

Č.ú. ……………………………………………………. Banka: ……………………………………………………... 

 

V zastoupení: ………………………………………………………….. tel.: …………………………………………. 

 

Žádám o umožnění uložení inženýrských staveb (přípojek): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

• Nehodící se škrtněte 

Služebnost (věcné břemeno): 

- Bude spojena s vlastnictvím nemovitosti*: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

nebo 

- Bude patřit osobě*: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Inženýrské stavby(přípojky) a jejich ochranná pásma budou zasahovat v uvedené délce do těchto pozemků obce Kunžak: 

 

p.č.  ………………………………cca …………………….bm k.ú. ……………………………………………… 

 
p.č.  ………………………………cca …………………….bm k.ú. ……………………………………………… 

 
p.č.  ………………………………cca …………………….bm k.ú. ……………………………………………… 

 
p.č.  ………………………………cca …………………….bm k.ú. ……………………………………………… 

 

 

p.č.  ………………………………cca …………………….bm k.ú. ……………………………………………… 

 

 

p.č.  ………………………………cca …………………….bm k.ú. ……………………………………………… 

 

- jiné sítě a stavby v pozemcích uložené: 

 

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

 

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

 

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

 

Křížení vozovky a chodníku bude provedeno podvrtem. Minimální hloubka uložení inž.sítí činí 

120 cm pod komunikací a 60 cm v ostatních případech. Pokud toto nelze z objektivních důvodů 

dodržet, popište důvody níže. 
 

Podrobné odůvodnění žádosti o uložení inženýrských staveb (přípojek) do pozemků obce Kunžak: 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Údaje o zhotoviteli staveb (pokud jím není žadatel)* 

 

Firma (název): ………………………………………………………………………………… 

 

Adresa: ………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

IČ: ……………………………………..DIČ: …………………………………. Tel.: ……………………………. 

 

 

Prohlášení 

Svým podpisem uděluji/udělujeme obci Kunžak souhlas se zpracováním údajů ve 

vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů a k uchování osobních dat, za účelem zpracování a vyřizování 

výše uvedené žádosti s tím, že budou použity v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o 

zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Tento souhlas je poskytován a udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní 

potřeby obce a dále pro účely informování veřejnosti o činnosti obce. 

 

V Kunžaku …………………….dne …………………………….. 

 

1. podpis ………………………………..2.  podpis …………………………… 

 

Přílohy:  

- vyjádření ČEVAK,a.s. k projektové dokumentaci,popř.k zákresu /v případě 

vodovodní a kanalizační přípojky/ 

- projektová dokumentace /případně snímek se zákresem vedení sítí/ 

- plná moc / v případě zastupování/ 

 

 

 

NEÚPLNÉ ŽÁDOSTI BUDOU VRÁCENY K DOPLNĚNÍ! 
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