Městský úřad Nýřany
Odbor životního prostředí
Pracoviště Plzeň, Americká 39, Plzeň PSČ 304 66

ŽÁDOST O VYDÁNÍ (ZÁVAZNÉHO)KOORDINOVANÉHO STANOVISKA
dle ust. § 4, odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů

Označte jednu, nebo více z následujících možností:

□ společné řízení – vodní díla, doprav. stavby
□ společné řízení – stavební úřad…………………….
□ územní řízení
□ územní souhlas
□ stavební řízení

□ ohlášení stavby
□ změna užívání stavby
□ odstranění stavby
□ změna stavby před dokončením
□ dodatečné povolení stavby

Název stavby – (podle dokumentace)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
I. ŽADATEL

□

fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (příp. jiná adresa pro doručování), telefon, e-mail

□ fyzická osoba podnikající – podání související s její podnikatelskou činností
jméno, příjmení, datum narození, identifikační číslo bylo-li přiděleno, adresa zapsaná v obchodním rejstříku
nebo v jiné zákonem upravené evidenci (příp. jiná adresa pro doručování), telefon, e-mail

□ právnická osoba
název nebo obchodní firma, identifikační číslo bylo-li přiděleno, adresa sídla (příp. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon ………………………………………………………
Žadatel jedná

□

samostatně

E-mail ……………………………………………………………………………………….

□ je zastoupen (plná moc)

Identifikační údaje zastupující osoby (např. projektant, projekční firma)
jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce, místo trvalého pobytu / adresa sídla (příp. jiná adresa
pro doručování), telefon
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon ………………………………………………………

E-mail ……………………………………………………………………………...........

Způsob odběru stanoviska:

□ bude vyzvednuto osobně – nutno uvést telefonní kontakt
□ má být zasláno prostřednictvím pošty
□ má být doručeno prostřednictvím datové schránky – nutno uvést IČ a u fyzické osoby datum narození
II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
Umístění stavby:
Obec

Katastrální území

Parcelní číslo

Vlastník pozemku

Jedná-li se o více pozemků, připojí se soupis dotčených parcel.

III. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDANÉ DOKUMENTACI

Název dokumentace

……………...……………………………………………………………………………………………………...

Stupeň projektové dokumentace ……………………………………………………………………………………………………...................
Datum zpracování

..……………………………………………………………………………………………………………………..

Zpracovatel

……………………………………………………………………………………………………………………….

IV. PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

□ 2x projektová dokumentace (3x pokud je dotčena komunikace) zpracovaná v rozsahu pro daný účel dle
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, ve znění pozdějších předpisů

□ plná moc v případě zastupování žadatele, event. k vyřízení žádosti
□ hydrogeologický posudek pro studnu a ČOV (zálivka, zasakování)
□ katastrální mapa se zákresem umístění stavby
□ kopie stanovisek nebo vyjádření získaných samostatně od dotčených orgánů
□ u spalovacích zdrojů vytápění musí být v dokumentaci uveden:
jmenovitý tepelný příkon (výkon/účinnost) a typ, výrobce zařízení (příp. aspoň ,,např. typu…“ s max. tepelným
příkonem). V případě krb. zařízení uvést, zda je s teplovod. výměníkem

□ žádost o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu dle §9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech příloh

V …………………………………. dne ………………………………

…………………………………………………………..
podpis žadatele popř. jeho zástupce
razítko

