MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor životního prostředí
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO
KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA
podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)

Označte jednu, nebo více z následujících možností:
k žádosti o vydání rozhodnutí
o umístění stavby nebo zařízení
o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
o změně využití území
o dělení nebo scelování pozemků
o ochranném pásmu
k oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu
k žádosti o vydání regulačního plánu
k ohlášení stavby
nové stavby
nástavby
přístavby
stavební úpravy
změna stavby před dokončením
k žádosti o stavební povolení
k oznámení o užívání stavby
k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
k oznámení změny v užívání stavby
k ohlášení odstranění
stavby
terénních úprav
zařízení

I. ŽADATEL
Jméno a příjmení/název ……..........................................................................................................................
Datum narození/IČ: .......................................................... telefon ...............................................................
e-mail ...............................................................................

datová schránka ................................................

Adresa trvalého pobytu/sídlo: ulice, č.p., město (obec), PSČ
…………………………….. ..........................................................................................................................
Adresa pro doručování (je-li jiná) ...................................................................................................................
Zastoupen na základě plné moci/pověření:
Jméno a příjmení/název …….........................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu/sídlo: ulice, č.p., město (obec), PSČ
…………………………….. ..........................................................................................................................
IČ:............................... e-mail ........................................... telefon ...................... datová schránka ...............
Podává-li žádost o vydání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviska více
žadatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:
ano
ne
II. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI (název stavby)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

III. DOTČENÉ POZEMKY
Parcela č.

Katastrální území

Druh pozemku dle
KN

BPEJ

Celková výměra
(m2)

Jedná-li se o více pozemků, připojují se údaje obsažené v bodě III. v samostatné příloze:

Odnímaná
plocha (m2)

ano

ne

IV. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDANÉ DOKUMENTACI
Název dokumentace
Obsah dokumentace

Vypracoval
Zodpovědný projektant, ČKAIT
Datum zpracování

Číslo zakázky

V. JE STAVBA KULTURNÍ PAMÁTKOU?
Pokud ano, je potřeba doložit 2 ks projektové dokumentace.

ano

ne

VI. ZDROJ/E ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ:
spalovací zdroj/e - určené k vytápění objektů: plynový kotel, krbová kamna, krbová vložka, krb apod.),
příkon (kW), využívané palivo
Vypište: .............................................................................................................................................
ostatní zdroje - stručný popis zdroje, technologie, činnosti, roční kapacita, případně další údaje
Vypište: .............................................................................................................................................
znečišťující látky a opatření proti vnášení ZL do ovzduší (Specifikace všech znečišťujících látek, které
budou vnášeny do ovzduší během provozu stacionárního zdroje, zejména pak látky způsobující
pachový vjem):
Vypište: .............................................................................................................................................
Pokud záměr zahrnuje některý z výše uvedených zdrojů, podléhá z hlediska ochrany ovzduší, dle § 11 odst. 3
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydání závazného stanoviska.

VII. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Pokud není uvedeno v projektové dokumentaci, uveďte:

Druhy odpadů,
během stavby

které

vzniknou Odhad množství odpadu v tunách

Způsob nakládání s odpady

VIII. VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:
Zásobování vodou:

vodovodní přípojka

vodovodní řad

studna

Odpadní vody:

kanalizační přípojka

kanalizační řad

žumpa

domovní ČOV s vypouštěním

do vod povrchových
do vod podzemních (vsakováním)*
do veřejné/jednotné kanalizace

Srážkové vody:

akumulační/retenční nádrž

do vod podzemních (vsakováním)**
do vod povrchových
do veřejné/jednotné kanalizace

* V případě vsakování přečištěných odpadních do vod podzemních nutno doložit hydrogeologický
posudek, zpracovaný oprávněnou osobou.
** V případě vsakování srážkových vod (mimo RD splňujících koeficient 0,3 – 0,4) do vod podzemních
nutno doložit hydrogeologický posudek, zpracovaný oprávněnou osobou.
Nachází se záměr / stavba v záplavovém území?

ano

ne

Dojde záměrem / stavbou k dotčení vodního toku?

ano

ne

V případě, že dojde k zásahu nebo k vypouštění vod do vodního toku, je potřeba doložit vyjádření
správce vodního toku.
IX. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Vyžádá si záměr kácení dřevin rostoucích mimo les?

ano

ne

Dojde předmětnou stavbou k zásahu do významného krajinného prvku (tj. les, vodní tok, rybník, jezero,
údolní niva a další)?

ano

ne

X. OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU – ZPF
Dojde k záboru zemědělského půdního fondu?
ne
ano

způsob odnětí:

trvalý

dočasný od ……………. do …………..

Bude liniovou stavbou dotčen zemědělský půdní fond?

ano

ne

Předběžná bilance skrývky:
Ornice (m3):

Ostatní kulturní vrstvy půdy (m3):

Návrh způsobu hospodárného využití skryté zeminy (včetně vymezení pozemku(ů)- parc.č., katastrální území)

XI. OCHRANA LESNÍCH POZEMKŮ
Nachází se stavba do 50 m od okraje lesa?
Dojde k záboru lesního pozemku?

ne
ano

vzdálenost stavby od lesa: .............. m

ne
ano

způsob odnětí:

dočasný

trvalý

výměra odnímané plochy: .............. m2

Přílohy k žádosti:
dokumentace zpracovaná v rozsahu pro daný účel dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
plná moc (v případě zastupování)
stanovisko správce vodního toku (v případě, že dojde k dotčení vodního toku)
hydrogeologický posudek, zpracovaný oprávněnou osobou (v případě vsakování přečištěných
odpadních nebo srážkových vod do vod podzemních)
souhlas vlastníka/provozovatele kanalizace/vodovodu s napojením
výpis z katastru nemovitostí s vyznačením vlastnických (uživatelských) vztahů k dotčeným
pozemkům
zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy
vyjádření vlastníků (nájemců) dotčených pozemků k navrhovanému odnětí, pokud není žadatelem.:
souhlasím – nesouhlasím, podpis
výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF (pokud nejde o odnětí, při kterém se odvody nepředepisují)
plán rekultivace (má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována
zalesněním nebo zřízením vodní plochy)
předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití
výsledky pedologického průzkumu (v případě, že se bude jednat o výstavbu rodinného domu
ve vlastnictví fyzické osoby, stačí doložit fotografii pedologické kopané sondy s vloženým metrem
do sondy a informace o mocnosti orniční vrstvy)
údaje o odvodnění a závlahách
údaje o protierozních opatřeních
zákres hranic bonitovaných půdních ekologických jednotek (BPEJ) s vyznačením tříd ochrany
vyhodnocení a návrh alternativ umístění záměru (§ 7 odst. 2 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu), jde-li o umístění stavby mimo zastavěné území s výjimkou případů
umístění stavby v souladu
a)

s platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem

b)

s návrhem tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních

drah a vodních cest a jejich součástí, k němuž orgány ochrany ZPF udělily vyjádření podle § 7
odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb.

Dne: ...................................................

Podpis žadatele (oprávněné osoby): ......................................

