Městský úřad Vimperk
Odbor životního prostředí
Steinbrenerova 6/2
385 17 Vimperk

ŽÁDOST O SOUHRNNÉ STANOVISKO
ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
jako podklad pro:

(povinný údaj)

- územní řízení nebo územní souhlas
- společné územní a stavební řízení dle § 94j stavebního zákona
(pro vydání společného povolení) nebo
společné oznámení záměru dle § 96a stavebního zákona
(společný územní souhlas a souhlas s provedením stavebního záměru)

1. Žadatel
fyzická osoba
právnická osoba / podnikající fyzická osoba
Obchodní firma nebo název / Jméno, popř. jména, příjmení
Adresa sídla / Adresa místa pobytu
Adresa pro doručování
IČO nebo obdobný údaj / Datum narození
Telefon
E-mail
2. Žadatel jedná
samostatně
je zastoupen: jméno, popř. jména, příjmení / název nebo obchodní firma zástupce;
místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li
shodná):

3. Název stavby / záměru

4. Účel stavby / záměru

5. Základní popis stavby / záměru

6. Údaje o místu stavby / záměru
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní čísla pozemků, které se mají použít pro výstavbu / pro uvedený záměr

7. Zpracovatel dokumentace (jméno a příjmení, titul, adresa sídla, číslo autorizace)

8. V případě, že se jedná o stavbu vodního díla, orientační určení polohy stavby
(souřadnice Y, X v souřadnicovém sytému S-JTSK)

9. Souhlas s veřejnoprávní smlouvou

ANO

NE

Tato žádost o souhrnné stanovisko není žádostí o souhlas k odnětí ze zemědělského půdního
fondu.

V(e) ________________________ dne ______________

________________________
podpis žadatele
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PŘÍLOHY:
Ochrana přírody a krajiny
-

požaduji

nepožaduji

výpis z KN se situačním zákresem na kopii katastrální mapy
projektová dokumentace

Orgán ochrany ovzduší
-

nepožaduji

situace
pohledy

Orgán státní správy lesů
-

požaduji

požaduji

nepožaduji

požaduji

nepožaduji

projektová dokumentace

Vodní hospodářství

1. Situace širších vztahů místa zamýšlené stavby nebo záměru a jeho okolí, schematicky
zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.
2. Kopie katastrální mapy území, jehož se závazné stanovisko týká, s popisem a zakreslením
místa stavby nebo záměru.
3. Dokumentace zamýšlené stavby nebo záměru.
4. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě,
že žádost je podána v zastoupení.
5. Další přílohy dle povahy žádosti (např. stanovisko správce povodí /Povodí Vltavy s.p./,
správce vodního toku, správa Národního parku Šumava, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
- hydrogeolog apod.)
6. Dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření vodoprávních úřadů, týkajících se staveb,
zařízení nebo činností, pokud se záměr týká jejich změn, změn jejich užívání nebo jejich
odstranění.
Orgán odpadového hospodářství
-

požaduji

nepožaduji

projektová dokumentace se seznamem odpadů, které vzniknou při realizaci záměru

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF):
Budu požadovat vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb. pro
nezemědělské účely v samostatném formuláři (Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu, umístěný na http://www.vimperk.cz )
Nebudu požadovat vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF, záměr nebude realizován na
zemědělské půdě
Požaduji vyjádření k návrhu trasy nadzemních či podzemních vedení dle zákona č. 334/1992
Sb., jelikož se stavba trasy bude uskutečňovat na plochách, které nejsou vymezeny pro
požadovaný účel platným územním plánem
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