Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Obec Nižná
Nová doba 506
027 43 Nižná
V……………………… dňa……………………

Vec: žiadosť o povolenie odstránenia stavby
1. Žiadateľ – vlastník stavby
.......................................................................................................................................................
( meno, priezvisko resp. u právnických osôb názov a oprávnená osoba, a adresa resp. sídlo)
2.
.......................................................................................................................................................
(druh, účel, miesto a označenie stavby, podľa katastra nehnuteľností)
3.
.......................................................................................................................................................
Dôvody odstránenia stavby
Predpokladaný termín začatia ................................... a skončenia prác ...................................
4.
.......................................................................................................................................................
Názov organizácie, ktorá stavbu odstráni, (ak sa má stavba odstrániť svojpomocou, uvedie sa
meno a adresa osoby, ktorá bude vykonávať stavebný dozor nad prácami).
5.
Stavba sa odstráni s použitím trhavín - bez použitia trhavín .......................................................
6.
.......................................................................................................................................................
Ako sa naloží so stavebným odpadom a kde sa uloží
7.
.......................................................................................................................................................
Zoznam a adresy účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi
8.
.......................................................................................................................................................
Ako sú zabezpečené doterajším užívateľom bytov a nebytových priestorov náhradné byty,
ubytovanie a priestory.

9.
.......................................................................................................................................................
Ako bude využitý uvoľnený pozemok
10.
.......................................................................................................................................................
Návrh a opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností
vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť.

........................................................
podpis vlastníka
U právnických osôb otlačok pečiatky
meno, priezvisko, funkcia a podpis
oprávnenej osoby
Prílohy:
a) Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k stavbe alebo pozemkom,
b) Technologický opis prác, prípadne aj nevyhnutné výkresy úprav pozemkov,
c) Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a správcami sietí technického
vybavenia územia a s účastníkmi konania, pokiaľ sa vopred uskutočnili,
d) Pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba,
prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác
spojených s odstránením stavby,
e) Stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané
osobitnými predpismi.
 Poznámka:
Ak žiadosť alebo jej prílohy neobsahujú podklady nevyhnutné pre riadne posúdenie
z hľadiska záujmov sledovaných stavebným úradom alebo dotknutými orgánmi štátnej
správy, určí stavebný úrad rozsah a lehotu doplnenia napr. ak ide o odstránenie nehnuteľnej
kultúrnej pamiatky, doplnenie fotodokumentáciou, dokumentačnými výkresmi.

