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ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

Číslo formuláře:

Oprávněná úřední osoba

VYPLNÍ ÚŘAD:

Spisová značka

Číslo jednací
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Koordinované závazné stanovisko bude přílohou k žádosti o:

Popis požadovaného záměru

Výčet stavebních objektů, pro které je požadováno vydání koordinovaného závazného stanoviska

vydání územního rozhodnutí

oznámení záměru

ohlášení odstranění

* Žádost musí podat pouze vlastník, nebo jeho zplnomocněný zástupce

společné oznámení záměru

obnova kulturní památky *

stavební činnost v památkově chráněném území *

zásah do významného krajinného prvku

zásah do krajinného rázu

ohlášení stavby

stavební povolení

oznámení změny v užívání stavby pro jiný účel (uvést)

vydání společného povolení (v případě souboru staveb také určení stavby hlavní)

o umístění stavby obecná stavba

o změně vlivu užívání stavby na území stavba dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací

o změně využití území vodní dílo

o oddělení nebo scelování pozemků
stavba drah

o ochranném pásmu
stavba v působnosti MPO

Na základě ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů



Obec Katastrální území Druh pozemkuParcelní číslo
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III. Informace o současném stavu využívání pozemků a stavbách na nich

II. Pozemky dotčené záměrem (případně seznam v samostatné příloze)

Žádá-li více žadatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:

Žadatel jedná:

ano

samostatně

je zastoupen: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování)

ne

I. Identifikační údaje

Datum narození IČ

Jméno a příjmení/obchodní jméno a statutární orgán

Adresa/sídlo

Adresu pro doručování vyplňte pouze, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu (sídla).

fyzická osoba fyzická osoba podnikající právnická osoba

Adresa pro doručování

Kontaktní údaje

Projektová dokumentace

Zodpovědný projektant Č. autorizace

Název, č. zakázky, datum vyhotovení
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Upozornění

dne

V Vlastnoruční podpis
žadatele (+ razítko
u právnických osob)

Jestliže žadatel o vydání koordinovaného závazného stanoviska neodstraní případné vady svého podání (např. nedodá dokumentaci či jiné

požadované přílohy), správní orgán stanovisko nevydá.

Vyplněním označených nepovinných údajů dávám správci osobních údajů, kterým je statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1,
530 21 Pardubice, IČ 002740146 (dále jen“ správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, a to za účelem operativní a efektivní komunikace pro rychlejší
a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany správce. Beru na vědomí, že udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající
z poskytnutí informací prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a skutečnost, že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných
zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám či subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty povinné informace
o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://www.pardubice.eu/gdpr/.

IV. Odpady, které vzniknou při realizaci záměru

V. V případě odnětí zemědělské půdy dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

Katalogové číslo
odpadu *

Druh
(O/N)

Název odpadu * Způsob nakládání s odpadyPředpokládané
množství (t) **

* dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., katalog odpadů
** množství odpadů se týká odpadů, u kterých je možné stanovit/odhadnout množství

bude umísťován zdroj znečišťování ovzduší (např. plynový kotel, krbová kamna, produkce těkavých látek,...)

zaškrtněte v případě dotčení lesa nebo ochranného pásma lesa (50 m)

I. II. III. IV. V.

trvalé dočasné

Třída ochrany:

Druh odnětí:

Druh pozemku

Odnímaná výměra v m2

Pokud je předmětem odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho konečný předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskoku půdu.
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Přílohy k žádosti

1. Dokumentace v elektronické podobě zpracovaná oprávněnou osobou a v rozsahu pro daný účel a konkrétnímu typu záměru,
obsahově podle příslušného prováděcího právního předpisu

2. Plná moc v případě zastupování žadatele (v souladu s ust. § 33 správního řádu)

3. V případě liniových staveb připojte dokumentaci ve formátech .wkb, .dgn nebo .dxf

4. V případě dotčení lesa nebo ochranného pásma lesa

– vyjádření vlastníků a uživatelů lesa

– vyjádření odborného lesního hospodáře

5. V případě odnětí zemědělské půdy ze ZPF připojte přílohy dle ust. § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF:

– údaje o pozemcích z katastru nemovitostí, jichž se navrhované odnětí týká

– kopie katastrální mapy se zákresem navrhovaného odnětí nebo např. situační výkres, …

– výpočet odvodu za odnětí ze ZPF

– výsledky pedologického průzkumu

– předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy (ornice a podorničí) a návrh jejího hospodárného využití

– vyjádření vlastníka/ů pozemku/ů – v případě, že žadatel není zároveň vlastníkem pozemku/ů

– pro pozemky s dvěma a více BPEJ – zákres hranice bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
s vyznačením tříd ochrany

– plán rekultivace – v případě, že to charakter záměru vyžaduje

– údaje o odvodnění a závlahách

– údaje o protierozních opatřeních

– vyhodnocení a návrh alternativ dle §7 odst. 1 a 2 zákona o ochraně ZPF

Návody k výpočtu odvodu za odnětí a bilance skrývky naleznete na webu Magistrátu města Pardubice
na adrese www.pardubice.eu/urad/konik.

6. V případě zásahu do krajinného rázu:

– pohledová studie umístění stavby do krajiny zpracovaná oprávněnou osobou
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