
 Adresa příslušného úřadu  
 Úřad: MěÚ Český Krumlov – vodoprávní úřad 
 Ulice: Kaplická 439 
 PSČ, obec: 381 01  Český Krumlov 

 
  
 
 

 

ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA 
VÝSTAVBU  

 

podle ustanovení dle § 169 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění, a § 26 vyhl.č. 501/2006 Sb.,  
v platném znění 
 
 
 

I. Identifika ční údaje stavby 
(název, místo, účel stavby) 
 

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

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

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

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

 
II. Identifika ční údaje žadatele 
(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro 
doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, 
uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě 
adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo 
obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s 
adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby) 
 

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

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

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

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

Telefon / mobilní telefon: ................................................................................................................................................ 

Fax / e-mail: ……………................................................................................................................................................. 

Datová schránka:……………....……………................................................................................................................... 

Podává-li žádost více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: 
 ano      ne 

 
 
III. Žadatel jedná 

  samostatně      
   je zastoupen na základě plné moci, která je připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, 

příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého 
pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro 
doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby): 
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........................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

Telefon / mobilní telefon: ................................................................................................................................................ 

Fax / e-mail: ……………................................................................................................................................................. 

Datová schránka:……………....……………................................................................................................................... 

Podává-li žádost více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: 
 ano      ne 

 

 

VI. Údaje o místu stavby 
 

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

(m2) 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
V.  Ustanovení prováděcího právního předpisu, z něhož je žádáno o povolení výjimky: 

§ …….... odst. ..……. písm. ……… vyhl.č. ……………... Sb., v platném znění 
 

§ …….... odst. ..……. písm. ……… vyhl.č. …………….. Sb., v platném znění 
 
 
V. Popis požadované výjimky: 
 
........................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 
 
VII. Zd ůvodnění podání žádosti o povolení výjimky: 
 

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

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

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

........................................................................................................................................................................................... 
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VIII. Seznam a adresy účastníků řízení, kteří jsou žadateli známi: 
 
 
........................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 
 

V …………...……………………dne……..…....………….. 
 
 
 
             
                   ……………………………………………….. 
                     podpis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přílohy  žádosti: 
 

  vyjádření dotčeného orgánu, který hájí zájmy chráněné podle zvláštních předpisů 
 

  jiné ………………………………………………………………………………… 
 
 
Poznámka: na povolení výjimky není právní nárok, v jednotlivých odůvodněných případech lze výjimku povolit 
pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně 
umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby a 
řešením podle povolené výjimky bude dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu. 
 
 


