
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem 
Odbor životního prostředí 
Příční 405 
593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
 
 
Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší ke stacionárnímu 
zdroji neuvedenému v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
(podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) 

 
 
Žadatel – fyzická osoba/fyzická osoba oprávněná k podnikání: 

Jméno a příjmení:  ....................................................................................................................... 

Datum narození:    ........................................................................................................................ 

Adresa místa trvalého pobytu:  .................................................................................................... 

                                                  .....................................................................................................  

Adresa pro doručování:  ............................................................................................................... 

                                       ................................................................................................................  

(adresa pro doručování se uvede, pokud není shodná s adresou místa trvalého pobytu) 

IČO (podaná žádost souvisí s podnikatelskou činností fyzické osoby oprávněné k podnikání): ............. 
 
 
Žadatel – právnická osoba: 

Název nebo obchodní firma: ........................................................................................................ 

IČO:  .................................... 

Adresa sídla: ................................................................................................................................. 

                     .................................................................................................................................. 

Jméno a příjmení  osoby oprávněné jednat za žadatele: .............................................................. 

Zástupce žadatele (v případě, že žadatel je zastoupen na základě plné moci, je třeba uvést: jméno, 
příjmení/název nebo obchodní firma zástupce, adresa místa trvalého pobytu/adresa sídla, popř. jiná 
adresa pro doručování, IČO bylo-li přiděleno): 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 
Žadatel žádá podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon 
č. 201/2012 Sb.) o vydání závazného stanoviska pro stacionární zdroj neuvedený v příloze 
č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. z hlediska ochrany ovzduší: 
 
k územnímu řízení  
ke stavebnímu řízení  
k územnímu řízení spojenému se stavebním řízením 
k řízení o vydání kolaudačního souhlasu 
  
*  označte příp. vyberte Váš požadavek 



Název stavby (akce), umístění (obec, katastrální území, parcelní číslo pozemku dle 
katastru nemovitostí): .............................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Investor stavby (u fyzických osob: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu / u právnických osob: 
název firmy, sídlo, IČO): ......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
  
Název stacionárního zdroje: ....................................................................................................  
Umístění zdroje - obec ............................................................................................................ 
                            - katastrální území ....................................................................................... 
                            - parcelní číslo dle katastru nemovitostí ......................................................  
Adresa umístění zdroje (obec, ulice, č.p., PSČ, uvést u již existujících objektů) ..................... 
...................................................................................................................................................... 
Podrobný popis stacionárního zdroje/zdrojů znečišťování ovzduší (nevyjmenovaných v 
příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.): 
(u spalovacích zdrojů tepelný příkon, druh paliva, typ kotle, zda kotel bude sloužit jako zdroj 
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, u ostatních zdrojů uvést popis technologie,  
projektovaná kapacita/spotřeba/výroba vztaženo na příslušnou jednotku např. t, t/rok, t/den, 
m3/rok,  m3/den, ...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje (jméno, příjmení, titul):         
Tel.: 
E-mail: 
         
 
 
 
 
Datum:                          
 
Podpis žadatele: 
 
 
 
 
Přílohy: 
Projektová dokumentace 
Plná moc (v případě zastupování žadatele)   
              


