
  

  
       Fatra, a.s.,  tř ída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla 
 Fatra, a.s. - provozovna Chropyně, Komenského 75, 768 11 Chropyně 

           
 

 

Žádost k vyjádření o existenci teplovodu  

Fatra, a.s. – provozovna Chropyně 
 
Název stavby, 
stavební činnosti 
atp.: 

 

 

 

 

Parcelní číslo: 
 

Katastrální území: 
 

  

Žadatel: Jméno 
 
Adresa 
 
 
 
E-mail 

 

 

 

 

Tel. spojení:  Podpis:  

Přílohy: *  

 

 

Datum:  Způsob převzetí: ** EMAILEM OSOBNĚ POŠTOU 

*   Přílohou je snímek katastrální mapy s vyznačením parcel(y), kde bude probíhat stavební činnost (projektová 
dokumentace) 
** Způsob převzetí zakroužkovat 

  



  

  
       Fatra, a.s.,  tř ída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla 
 Fatra, a.s. - provozovna Chropyně, Komenského 75, 768 11 Chropyně 

           
 

Vyjádření o existenci zařízení Fatra, a. s. 

v katastrálním území Chropyně 

(vedení tepelné sítě, komunikačního kabelu, objekt předávací stanice apod.) 

 

 

Pro úspěšné vydání vyjádření o existenci zařízení Energetiky Fatra, a. s. (dále jen En Fatra) na konkrétním 

území a parcele, nacházející se v katastrálním území města Chropyně, na základě podané písemné žádosti 

došlé poštou, e-mailem nebo osobně do sídla En Fatra – pobočka Chropyně, musí být opatřena těmito 

náležitostmi: 

a) mapový podklad– snímek katastrálního území s dotčenou parcelou a jejím číselným označením 

(např. z katastru nemovitostí s uvedením data vydání) v patřičném měřítku, v níž bude vyznačen 

zájmový prostor předmětu, pro který se žádá, nejlépe projektová dokumentace; 

b) účel, pro který se žádá (např. stavba RD, přístavba, inženýrských sítí, rekonstrukce komunikace 

atd.); 

c) přílohy (např. pověření žadatele od investora, stavebníka apod.); 

d) kontaktní údaje žadatele (kromě úplné adresy také telefon a emailové spojení); 

e) údaje z výše uvedených bodů uvést do přiloženého formuláře. 

 

Tyto podklady zašle žadatel na adresu sídla Fatra, a.s. - provozovna Chropyně, Komenského 75, 768 11 

Chropyně v listinné podobě současně s údaji souvisejícími s účelem předmětu činnosti, které uvede ve své 

žádosti nebo vyplní do přiloženého formuláře staženého z webové stránky spol. Fatra, a.s. Obdobně bude 

postupovat v případě elektronické pošty (listinné mapové podklady oskenuje a vyplní formulář 

s relevantními údaji, které zašle výhradně na adresu: jiri.mrazek@fatra.cz). 

 

Informace o existenci zařízení En Fatra v daném území jsou podávány v listinné podobě na základě 

předložených podkladů žadatelem, a to buď e-mailem, poštou nebo osobně jejich převzetím. 

 

Dle §161 zák.č. 183/2006 Sb. je lhůta pro vyjádření 30 dní. 

 

V Chropyni: 1.10. 2017 

 


