Městský úřad Přeštice
Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, telefon 379 304 555, ID: hcpbx62

Žádost o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska
[podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon)]

pro společné (územní a stavební) povolení
Pokud je spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti vedlejší stavba vodního díla, chci vodní díla povolit:
a)
v rámci společného řízení se stavbou hlavní (povoluje jiný správní orgán než vodoprávní úřad)
b)
vodoprávním úřadem v samostatném řízení mimo stavbu hlavní

pro společný územní souhlas a souhlas s ohlášením stavebního záměru
pro územní souhlas
pro územní rozhodnutí
pro změnu stavby před dokončením
pro dodatečné povolení
pro jiný účel (nutno uvést jaký):
1. Identifikační údaje záměru:
Název stavby dle dokumentace: ...........................................................................................................................................................
Zpracovatel dokumentace a datum zpracování: ................................................................................................................................
Popis záměru:.............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

2. Umístění záměru: v případě dotčení mnoho pozemků se jejich seznam připojí v samostatné příloze
Katastrální území: ....................................................................................................................................................................................
Parcelní číslo pozemku (ů):.....................................................................................................................................................................

3. Žadatel: (osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který má být stanovisko vydáno)
fyzická osoba
právnická osoba
fyzická osoba podnikající – pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností
Jméno, příjmení / Dodatek odlišující fyzickou osobu od podnikatele / Druh podnikání / Název / Obchodní firma:

................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Datum narození / IČO: ...........................................................................................................................................................................
Místo trvalého pobytu / adresa zapsaná v obchodním rejstříku / místo podnikání / adresa sídla / Adresa pro doručování:
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Telefon / E-mail / Datová schránka: nepovinné údaje ..........................................................................................................................

4. Žadatel jedná:

samostatně
je zastoupen – uvést na str. č. 2 kým (např. projektant, projekční firma atd.)

Jméno Příjmení / Název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla
(adresa pro doručování):
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

5. Dále žádám:
o vrácení předložené projektové dokumentace
abych byl po vyřízení mé žádosti kontaktován, chci si totiž závazné stanovisko převzít osobně

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . . .
..................................
podpis (y) žadatele (ů)
(jméno, příjmení, funkce, razítko)
Přílohy:
plná moc prokazující zmocnění k zastoupení žadatele, pokud si žadatel zvolí zmocněnce
seznam dotčených pozemků přiložen v samostatné příloze
dokumentace zpracovaná v rozsahu pro výše uvedený účel dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
pro územní souhlas celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením
požadovaného záměru, s vyznačením vazeb a účinků na okolí; jednoduchý technický popis záměru
s příslušnými výkresy podle jeho charakteru, zejména půdorysy rozhodujících podlaží a pohledů u budov
celková situace a jednoduchý technický popis dle části B bodu 5. a 6. přílohy č. 7 k vyhlášce MMR
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění
pozdějších předpis
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