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ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO, EVIDENČNÍHO 
 

Žadatel: 

Příjmení: /1 Jméno: /1 

Obchodní název, obchodní firma: /2 

Adresa trvalého pobytu nebo sídlo právnické osoby či místo podnikání: 

Adresa pro doručování písemností: /3 Tel./mob.: 

e-mail:  

 

 

Žádá o přidělení čísla popisného:/* 

 

k objektu:                                                          v katastrálním území: Křenice u Prahy  

na pozemku parc.č.:                                       číslo stavební parcely: 

na který bylo vydáno Stavebním úřadem kolaudační rozhodnutí dne: 

pod č.j.                                                                                        

 a které nabylo právní moci dnem: 

 

/* vyplní obec Křenice 

/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 

Podací razítko OÚ Křenice: /* 
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Žadatel podpisem této žádosti bere na vědomí, že vydání čísla popisného, evidenčního a orientačního 

je bezplatné a tabulku s číslem popisným si zařizuje na vlastní náklady.  

 

 

V_________________________ dne: ___________                      

                                                                                                                __________________________ 

                                                                                                                                  Podpis žadatele 

 

 

 

K žádosti je nutno dále doložit následující dokumenty: 

a) Kolaudační rozhodnutí (prohlášení o existenci stavby) – podle skutečně provedeného úkonu 

stavebního úřadu; doklad v případě zaslání žádosti poštou, musí být úředně ověřen. 

V případě os. návštěvy pracovnice příslušné agendy porovná doklad s originálem a provede o 

tom záznam na kopii dokladu, který tvoří přílohu žádosti. 

b) Geometrický plán v případě, že objekt není doposud zapsán v katastru nemovitostí, nebo 

výpis z katastru nemovitostí v případě, že objekt je zapsán v katastru nemovitostí. 

c) Kopii listu projektové dokumentace, příp. katastrální mapy se zákresem hl. vchodu do 

budovy. 

 

Žadatelem může být pouze vlastník nemovitosti uvedený v kolaudačním rozhodnutí, resp. prohlášení 

o existenci stavby, nebo jeho zástupcem na základě úředně ověřené plné moci. 

 

O vydání čísla popisného, evidenčního a orientačního rozhodne obec do 30 dní od podání žádosti na 

obecní úřad obce Křenice, se sídlem K Návsi 8, 250 84 Křenice, Praha-východ. 


