MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE
Odbor životního prostředí

ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY OVZDUŠÍ
(dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stacionární zdroj/zdroje znečišťování
ovzduší neuvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu)
k umístění
k provedení
k užívání
1. ŽADATEL
Jméno a příjmení/název: …………………………….............................................................................................
Datum narození/IČ: .....................................................datová schránka: ...........................................................
Adresa trvalého pobytu/sídla: .............................................................................................................................
………………………………..................................................................................................................................
Adresa pro doručování (je-li jiná): .......................................................................................................................
………………………………..................................................................................................................................
ŽADATEL JE ZASTOUPEN NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI
Jméno a příjmení/název: …………………………….............................................................................................
Datum narození/IČ: .....................................................datová schránka: ...........................................................
Adresa trvalého pobytu/sídla: .............................................................................................................................
………………………………..................................................................................................................................
Adresa pro doručování (je-li jiná): .......................................................................................................................
………………………………..................................................................................................................................
Zpracovávání výše uvedených osobních údajů je prováděno zákonným způsobem a tím je právní
povinnost. Osobní údaje budou používány po dobu vyřizování příslušné agendy a následně uloženy po dobu
skartační lhůty.
2. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
Název stavby/záměru: ……………………………….............................................................................................
………………………………..................................................................................................................................
Parcelní číslo pozemku stavby/záměru: .............................................................................................................
Katastrální území: ………………………………....................................................................................................
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3. ZDROJ/E ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
Spalovací zdroj/e
Typ zdroje určený k vytápění objektu (kotel, krb, světlý/tmavý infrazářič, apod.), příkon v kW, druh paliva,
odvod spalin (samostatně, společně s jiným zdrojem).
………………………………..................................................................................................................................
………………………………..................................................................................................................................
………………………………..................................................................................................................................
Ostatní zdroj/e - stručný popis zdroje dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, technologie,
činnosti, roční kapacita, případně další údaje
Doložte část projektové dokumentace popisující technologii (název technologie, způsob odtahu odpadních
plynů, druhy znečišťujících látek, projektovaná kapacita/spotřeba/výroba vztaženo na příslušnou jednotku
např. t, t/rok, m3/rok,…)
………………………………..................................................................................................................................
………………………………..................................................................................................................................
………………………………..................................................................................................................................
PŘÍLOHY:
Plná moc
Projektová dokumentace (textová část, část popisující zdroje znečišťování ovzduší, situace)
Zpracovávání nepovinných osobních údajů
Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty poplatníkem a používány správcem v rámci státní správy
i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné
proplnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není
podmínkou vyřízení příslušné žádosti.
Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte)
Email: .......................................................................... Tel: ...............................................................................
Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány pro výše uvedeného správce
za účelem rychlejší a kvalitnější komunikace s žadatelem.
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu
vyřízení příslušné agendy a po dobu následné skartační lhůty.

Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete
na http://www.koprivnice.cz/index.php?id=ochrana-osobnich-udaju-koprivnice

Dne: ............................................................................ Podpis žadatele: ............................................................

Odbor životního prostředí

2/2

