Příloha č.  k vyhlášce č. /200 Sb.
MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY
Odbor výstavby
Benešova třída 295
330 23 Nýřany

Věc: 632/(ý1eOZNÈ0(1Ë=È0ċ58
podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
§ 15E vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu.

ČÁST A
I. Identifikační údaje záměru
(druh a účel záměru, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb souboru, místo záměru –
obec, ulice, číslo popisné / evidenční)

II. Pozemky, na kterých se záměr umisťuje
katastrální území

parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

Umisťuje-li se záměr na více pozemcích / stavbách, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v
samostatné příloze:
ano
ne
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III. Identifikační údaje R]QDPRYDWHOH
(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, neníli shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

Telefon / mobilní telefon:
Fax / e-mail:
Datová schránka:
2]QDPXMHOL]iPČUYtFHR]QDPRYDWHOĤSĜLSRMXMtVH~GDMHREVDåHQpYWRPWRERGČY samostatné příloze:
 ano

ne

IV. 2]QDPRYDWHO jedná
samostatně
je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze
(u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresa
pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní
firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla,
osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

Telefon / mobilní telefon:
Fax / e-mail:
Datová schránka:
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V. Popis záměru

V,. 8GRþDVQpKRVWDYHEQtKRzáměru
DREDWUYiQt:
1iYUK~SUDY\SR]HPNXSRMHKRRGVWUDQČQt


VI,. 3RNXGMHVRXþiVWtVRXERUXVWDYHEYRGQtGtORSĜLSRMtVWDYHEQtNGiOHGRNODG\SRGOHþiVWL%
SĜtORKþDå

VI,,. Posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu
Záměr ]H]iNRQDnevyžaduje posouzení jeho vlivů na životní prostředí
nevztahuje se na něj zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.
ZáměrQHY\åDGXMHSRVRX]HQtYOLYĤQD]iNODGČVSUiYQtKRDNWXSĜtVOXãQpKRVSUiYQtKRRUJiQX
VWDQRYLVNRRUJiQXRFKUDQ\SĜtURG\SRGOHLRGVW]iNRQDþ6ENWHUêPWHQWRRUJiQY\ORXþLO
Yê]QDPQêYOLYQDSĜHGPČWRFKUDQ\QHERFHOLVWYRVWHYURSVN\Yê]QDPQpORNDOLW\QHERSWDþtREODVWLSRNXGMH

SRGOH]iNRQDþ6EY\åDGRYiQR
VGČOHQtSĜtVOXãQpKR~ĜDGXåHSRGOLPLWQt]iPČUQHSRGOpKi]MLãĢRYDFtPXĜt]HQtMHOLSRGOH]iNRQDþ
6EY\åDGRYiQR

]iYČU]MLãĢRYDFtKRĜt]HQtNWHUêPVHVWDQRYtåHVWDYEDMHMt]PČQDQHPĤåHPtWYê]QDPQêYOLYQDåLYRWQt
SURVWĜHGtSRNXGMHY\åDGRYiQSRGOH]iNRQDþ6E
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 DRGVW]iNRQDþ6ERYRGiFKDR]PČQČQČNWHUêFK]iNRQĤ YRGQt]iNRQ YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ


V

dne
podpis
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ČÁST B
Přílohy k žádosti:

1HQtOLåDGDWHOYODVWQtNHPSR]HPNXQHERVWDYE\DQHQtOLRSUiYQČQ]HVOXåHEQRVWLQHER]SUiYD
VWDYE\SRåDGRYDQêVWDYHEQt]iPČUQHERRSDWĜHQtXVNXWHþQLWGRNOiGiVRXKODVYODVWQtNDSR]HPNX
QHERVWDYE\1HQtOLåDGDWHORSRYROHQt]PČQ\GRNRQþHQpVWDYE\MHMtPYODVWQtNHPGRNOiGiVRXKODV
YODVWQtNDVWDYE\.åiGRVWLRSRYROHQt]PČQ\GRNRQþHQpVWDYE\YE\WRYpPVSROXYODVWQLFWYtYODVWQtN
MHGQRWN\GRNOiGiVRXKODVVSROHþHQVWYtYODVWQtNĤQHERVSUiYFHSRNXGVSROHþHQVWYtYODVWQtNĤ
QHY]QLNOR
6RXKODVVQDYUKRYDQêPVWDYHEQtP]iPČUHPPXVtEêWY\]QDþHQQDVLWXDþQtPYêNUHVXGRNXPHQWDFH
6RXKODVVHQHGRNOiGiMHOLSUR]tVNiQtSRWĜHEQêFKSUiYNSR]HPNXQHERVWDYEČSURSRåDGRYDQê
VWDYHEQt]iPČUQHERRSDWĜHQtVWDQRYHQ~þHOY\YODVWQČQt]iNRQHP
3OQiPRFYSĜtSDGČ]DVWXSRYiQtQHQtOLXGČOHQDSOQiPRFSURYtFHĜt]HQtSRSĜtSDGČSOQiPRF
GRSURWRNROX
6H]QDPDDGUHV\RSUiYQČQêFKRVRE]YČFQêFKSUiYNSR]HPNĤPQHERVWDYEiPQDNWHUêFKVH
VWDYED]PČQDVWDYE\XPLVĢXMH
6RXKODV\RVREMHMLFKåYODVWQLFNpQHERMLQpYČFQpSUiYRNVRXVHGQtPVWDYEiPDQHERVRXVHGQtP
SR]HPNĤPQHERVWDYEiPQDQLFKPĤåHEêWXPtVWČQtPVWDYHEQtKR]iPČUXSĜtPRGRWþHQRVRXKODV
VQDYUKRYDQêP]iPČUHPPXVtEêWY\]QDþHQQDVLWXDþQtPYêNUHVX
1iYUKSOiQXNRQWUROQtFKSURKOtGHNVWDYE\
&HONRYiVLWXDFHYPČĜtWNXNDWDVWUiOQtPDS\YþHWQČSDUFHOQtFKþtVHOVH]DNUHVOHQtPSRåDGRYDQpKR
]iPČUXVY\]QDþHQtPYD]HED~þLQNĤQDRNROt
'RNXPHQWDFHQHERSURMHNWRYiGRNXPHQWDFHSRGOHGUXKXVWDYE\SRGOHRGVWDåVWDYHEQtKR
]iNRQD-HOLSĜHGPČWHPåiGRVWLRVSROHþQpR]QiPHQtVWDYEDYRGQtKRGtODWêNDMtFtVHKUDQLþQtFKYRG
SĜHGORåtVHSURMHNWRYiGRNXPHQWDFHYSRþWXVWDQRYHQpPPH]LQiURGQtPLVPORXYDPLNWHUêPLMH
ýHVNiUHSXEOLNDYi]iQD
-GHOLRVWDYEXMHMt]PČQXNWHUiQHY\åDGXMHSRVRX]HQtMHMtFKYOLYĤQDåLYRWQtSURVWĜHGtQD]iNODGČ
VSUiYQtKRDNWXSĜtVOXãQpKRVSUiYQtKRRUJiQX
VWDQRYLVNRRUJiQXRFKUDQ\SĜtURG\SRGOHLRGVW]iNRQDþ6ENWHUêPWHQWR
RUJiQY\ORXþLOYê]QDPQêYOLYQDSĜHGPČWRFKUDQ\QHERFHOLVWYRVWHYURSVN\Yê]QDPQpORNDOLW\
QHERSWDþtREODVWLSRNXGMHY\åDGRYiQRSRGOH]iNRQDþ6EQHER
VGČOHQtSĜtVOXãQpKR~ĜDGXåHSRGOLPLWQt]iPČUQHSRGOpKi]MLãĢRYDFtPXĜt]HQtSRNXGMHSRGOH
]iNRQDþ6EY\åDGRYiQQHER
]iYČU]MLãĢRYDFtKRĜt]HQtNWHUêPVHVWDQRYtåHVWDYEDMHMt]PČQDQHPĤåHPtWYê]QDPQêYOLY
QDåLYRWQtSURVWĜHGtSRNXGMHY\åDGRYiQSRGOH]iNRQDþ6E
=iYD]QiVWDQRYLVNDGRWþHQêFKRUJiQĤSRSĜtSDGČMHMLFKUR]KRGQXWtRSDWĜHQiGRORåNRX
SUiYQtPRFLVXYHGHQtPSĜtVOXãQpKRRUJiQXþMDGDWDY\GiQtDWRQD~VHNX
SRVX]RYiQt VRXODGXVÒ3' YSĜtSDGČåHMHY\GiQR]iYD]QpVWDQRYLVNRSRGOHEVWDYHEQtKR]iNRQD
ochrany přírody a krajiny
ochrany vod
ochrany ovzduší
ochrany zemědělského půdního fondu
ochrany lesa
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ochrany ložisek nerostných surovin
odpadového hospodářství
ochrany veřejného zdraví
veterinární péče
památkové péče
dopravy
energetiky
PtURYpvyužívání jaderné energie a ionizujícího záření
elektronických komunikací
obrany státu
bezpečnosti státu
ochranyRE\YDWHOVWYD
požární ochrany
bezpečnosti práce
další

10. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení
záměru nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená na
situačním výkresu, a to na úseku
elektřiny
plynu
vody
kanalizace
rozvodu tepla
elektronických komunikací
dopravy
další

11. U výrobků, které plní funkci stavby, doklad podle zvláštního právního předpisu prokazujícího
shodu jeho vlastností s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technickou
dokumentaci výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení
požadavků na stavby.
12. Další přílohy podle části A:
k bodu II. žádosti
k bodu III. žádosti
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13. Označení a účel stavby: kategorie výrobku označeného CE2), počet napojených
ekvivalentních obyvatelů3).
14. Způsob vypouštění odpadních vod: do kanalizace, do vod povrchových, do vod podzemních.
15. Údaje o místu vypouštění odpadních vod: název obce, název katastrálního území, parcelní
číslo podle pozemku katastru nemovitostí, orientační určení polohy – souřadnice X, Y
určené v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. V případě, že se
vypouštění odpadních vod týká vodního toku, přiloží také: název vodního toku a kilometráž
výpusti (staničení).
16. Zpracovatel projektové dokumentace: jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, adresa, číslo,
pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob.
17. Zpracovatel vyjádření osoby s odbornou způsobilostí4), pokud se jedná o vypouštění
odpadních vod do vod podzemních: jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, adresa, číslo,
pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob.
18. Zhotovitel stavby vodního díla (je-li v době podání žádosti znám): název stavebního
podnikatele, sídlo, IČO (bylo-li přiděleno).
19. Stanovisko správce povodí.
20. Vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního
díla do vod povrchových.
21. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí4), pokud se jedná o vypouštění odpadních vod
z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních, které obsahuje:
 základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě
zpracovatele příslušné projektové dokumentace,
 popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod,
popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno,
zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny
podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, se kterými
má být nakládáno,
zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových
vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,
 zhodnocení ovlivnění režimu přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních
minerálních vod dané zřídelní struktury, pokud se vypouštění odpadních vod v oblasti
takového zdroje nachází, a
návrh podmínek, za kterých může být povolení k vypouštění odpadních vod do vod
podzemních vydáno, pokud může toto vypouštění mít podstatný vliv na jakost a množství
podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy.
22. Provozní řád.


____________________________________________________________________________

 =DĜD]HQtGOH0LQLPiOQt~þLQQRVWLþLãWČQtSURNDWHJRULHYêURENĤR]QDþRYDQêFK&(YSURFHQWHFKGRNDWHJRULHY\GDQp
RSUiYQČQRXRUJDQL]DFt ]NXãHEQt~VWDY 
 (NYLYDOHQWQtRE\YDWHO (2 MHGHILQRYDQêSURGXNFt]QHþLãWČQtJ%6.]DGHQ ELRFKHPLFNiVSRWĜHEDN\VOtNX
SČWLGHQQtVSRWODþHQtPQLWULILNDFH =DWtåHQtY\MiGĜHQpYSRþWXHNYLYDOHQWQtFKRE\YDWHOVHY\SRþtWiYi]PD[LPiOQtKR
SUĤPČUQpKRWêGHQQtKR]DWtåHQtYVWXSXGRþLVWtUQ\RGSDGQtFKYRGEČKHPURNXVYêMLPNRXQHREY\NOêFKVLWXDFtMDNRMVRX
QDSĜVLOQpGHãWČDSRYRGQČ
 =iNRQþ6ERJHRORJLFNêFKSUDFtFKDRýHVNpPJHRORJLFNpP~ĜDGXYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ



