
Příloha č. 1 směrnice č. 28/2017 
 
 

 
Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska 

podle ust. § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 

 pro územní řízení    pro stavební řízení 

 pro územní souhlas            pro společné územní a stavební řízení   

 pro dodatečné povolení stavby   pro ohlášení stavby 

 pro odstranění stavby   pro změnu stavby před dokončením 

  pro jiný účel (nutno uvést) …………………………………………………………………………….. 

Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením:     ano       ne 
 
Žádost o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy:     ano       ne 
 

1. Žadatel (investor) 
Jméno a příjmení / název právnické osoby: ………………………………………………………….... 
                                                                     ...……………………………………………………….… 
Datum narození / IČ: …………………………………. 
Místo trvalého bydliště / adresa sídla právnické osoby (popř. jiná adresa pro doručování): 
……………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………….……. 
Telefon / e-mail: ……………………… 
 
Zástupce žadatele (» na základě plné moci) 
Jméno a příjmení / název právnické osoby: ……………………………………………….................... 
                                                                     ...……………………………………………………….…. 
Datum narození / IČ: …………………………………. 
Místo trvalého bydliště / adresa sídla právnické osoby (popř. jiná adresa pro doručování): 
……………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………….…. 
Telefon / e-mail: ……………………… 
 

2. Údaje o stavbě (záměru) 
Předmět žádosti, popis stavby:  …………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………...……...… 
…………………………………………………………………………………………………….….… 
………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………..… 
Místo stavby (obec a katastrální území, výpis pozemků dotčených stavbou stavbou): 
………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………..… 

                       
 

Jedná-li se o více pozemků, připojí se soupis dotčených parcel 



3. Následující dotčené orgány (křížkem označte pouze ty orgány veřejné správy, jimiž chráněné 
zájmy budou dotčeny): 
 
Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče (dále jen „OŽPÚPaPP“) 

 orgán ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) 
 návrh na vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2) 

 návrh na vydání závazného stanoviska k odlesňování a zalesňování (§ 4 odst. 3) 

 návrh na vydání závazného stanoviska – krajinný ráz (§ 12) 

 orgán ochrany zemědělského půdního fondu 

 orgán státní správy lesů 
 vodoprávní úřad 

 orgán ochrany ovzduší 

 odpadové hospodářství 

 územní plánování 

 orgán státní památkové péče 

- vyřízeno a předáno dál (vyplní OŽPÚPaPP MěÚ Kaplice) dne ……………………………. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH“) 
 silniční správní úřad 

- vyřízeno a předáno dál (vyplní ODSH MěÚ Kaplice) dne …………………………………. 
Odbor stavební úřad (dále jen „OSÚ“) 

 stavební úřad 
- vyřízeno a předáno dál (vyplní OSÚ MěÚ Kaplice) dne …………………………………... 

 
V …………………………….     dne ………………….….. 
 

                                                                                              …………………………………..… 
                  Podpis žadatele (razítko) 
                                                         
Doložené přílohy k žádosti :     

 projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu pro daný účel (dle vyhlášky č. 499/2006  Sb., vyhlášky č. 503/ 
2006 Sb. a vyhlášky č. 526/2006 Sb.) 

 plná moc k zastupování, event. k vyřízení žádosti  
 soupis dotčených parcel » výpis z katastru nemovitostí 
 kopie stanovisek nebo vyjádření získaných samostatně od dotčených orgánů čí jiných institucí, která jsou třeba 

k tomu, aby se mohl příslušný dotčený orgán vyjádřit (např. vyjádření NPÚ, Policie ČR, Správy a údržby silnic či 
vyjádření správce povodí, popřípadě vyjádření správce vodního toku, kterého se daný záměr týká)  

 ………………………………. 
Pozn. Případné další doplňující informace, co se týče např. odnětí půdy ze ZPF jako způsob a údaje o odnětí či 
předběžnou bilanci skrývky ornice připojte k této žádosti na zvláštním papíře. 
 

Poučení : 
1. Přílohou žádosti o koordinované závazné stanovisko je vždy 1 paré projektové dokumentace předepsané pro 

příslušné řízení nebo postup. 
2. Žádost o souhlas s odnětím zemědělského půdního fondu bude obsahovat náležitosti dle § 9 odst. 5 zákona 334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
3. V zájmu snazšího a rychlejšího vyřízení žádosti je doporučeno předkládat skutečně úplnou dokumentaci 

zpracovanou pro daný účel (dokumentace by měla být především přehledná a měla by obsahovat všechny údaje, 
které jsou potřebné k řádnému vyřízení) a pro jistotu v žádosti uvádět i telefonní kontakt. 

4. Koordinované závazné stanovisko je vydáváno pouze v kompetencích dotčených orgánů správního úřadu MěÚ 
Kaplice. 

 

Upozornění : 
• Podle ust. § 9 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "zákon"), žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí 
dojít. 

• Podle ust. § 9 odst. 5 zákona v žádosti žadatel uvede účel zamýšleného odnětí a zdůvodní, proč je navrhované 
řešení z hlediska ochrany ZPF, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější. 


