Výhody služby UtilityReport
Možnost hromadného podání žádosti

On-line řešení pro podání
žádosti o vyjádření
k existenci sítí

Odpadá vícenásobné vyplňování stejných údajů do několika formulářů

Seznam subjektů pro definované Zájmové území
Vygenerování doporučeného seznamu subjektů technické
infrastruktury pro oslovení

Výrazná úspora času
Dostupnost přes běžný webový prohlížeč na jakémkoliv
PC bez nutnosti instalace

Chcete vědět více?
Kontaktujte zákaznické centrum:
tel.: + 420 251 618 458 | e-mail: info@mawis.eu
Provoz služby zajišťuje HRDLIČKA spol. s r. o.
Služba je dostupná na území hl. m. Prahy.

www.praha.eu
EURP/CZ/101

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor informatiky

UtilityReport
KROK 1:

Jak na to?

Internetový prohlížeč

Vstup do služby

Klikněte na
Žádost o vyjádření
Klikněte na
Nová žádost

KROK 3:

Veřejný přístup
ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

Žadatel

Vyberte důvod žádosti
Vyplňte údaje a název stavby
Vyplňte údaje o žadateli a investorovi (stavebník)

KROK 4:

Subjekty TI

Vyberte subjekty, pro které si přejete vytvořit žádost
Vyplňte doplňkové informace a připojte přílohy

Zadejte adresu:
www.site.praha.eu

KROK 2:

KROK 5:

Mapa

KROK 6:

Dokončení

Potvrďte souhlas se zpracováním osobních údajů
Potvrďte své kontaktní údaje a dokončete žádost
kliknutím na Uložit
Uložit

KROK 6:

Vygenerování žádosti

Zkontrolujte potvrzení o uložení (notifikační e-mail)
Stáhněte si vytvořené dokumenty ve formátu PDF
a pokračujte dle instrukcí v Protokolu

Žadatel:

Evid. číslo žádosti: 2018253183
Evid. číslo subjektu: 0010122660

Jan Novák 8.
listopadu 226/2
16900 Praha IČO:

Evid. č. žádosti: 2018253183
Pořadové číslo polygonu: 1
Katastrální území: Braník (Hlavní město Praha) 727873
Popis polygonu: 1

Polygon 1 - Mapa širších vztahů

Proveďte lokalizaci dle adresy nebo parcely KN
Zakreslete nové zájmové území tlačítkem
a zadejte jeho popis

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
U Plynárny 500
140 00 Praha 4

Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu:
Existence sítí
Název akce:
Stavba
Doplňkové informace:
Poznámka:
Údaje o stavebníkovi:

Přílohy (názvy souborů příloh):
nakres.pdf
Vybraný způsob doručení vyjádření: e-mailem
Žádost vytvořena: 22.08.2018

S pozdravem
Jan Novák
Telefon: | Mobil: +420603456987 | E-mail: jan.novak@email.cz

Tato žádost byla vygenerována službou UtilityReport, kterou provozuje HRDLIČKA spol. s r. o. Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: +420 251 618 458 nebo e-mailu: info@mawis.eu.

Tato žádost byla vygenerována službou UtilityReport, kterou provozuje HRDLIČKA spol. s r. o. Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: +420 251 618 458 nebo e-mailu: info@mawis.eu.
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Ukázka vytvořené žádosti

www.site.praha.eu
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