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Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem 

Odbor životního prostředí 

Příční 405 

593 15 Bystřice nad Pernštejnem 

 
 
 
  
Věc: Žádost o závazná stanoviska a vyjádření odboru ŽP – podklad pro řízení dle 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění: 
 
 Územní řízení  

 Stavební řízení 

 Změna využití území 

 Jiné řízení podle stavebního zákona 

 

Žadatel: 

Jméno a příjmení (název):  …………………………………………………………………………… 

Adresa (sídlo):  ………………………………………………………………………………………… 

Datum narození (IČ):  …………………………………………………………………………………. 

Telefon:  ………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:  ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zástupce žadatele (v případě zastupování na základě plné moci): 

Jméno a příjmení (název):  …………………………………………………………………………… 

Adresa (sídlo):  ………………………………………………………………………………………… 

Datum narození (IČ):  ………………………………………………………………………………… 

Telefon:  ……………………………………………………………………………………………….. 

E-mail:  …………………………………………………………………………………………………. 

 

Název stavby (činnosti, apod.): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Údaje o pozemku(cích), které budou dotčeny: 

Parcely číslo:  ………………………………………………………………………………………….. 

Kat. území:  …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



2 

 

Zabezpečení stavby vodou: 

Způsob zásobování vodou:  ………………………………………………………………………….. 

Způsob likvidace odpadní vody:  …………………………………………………………………….. 

Způsob zneškodňování dešťových vod:  ……………………………………………………………. 

(V případě, že je stavba zásobena ze stávajícího vodního zdroje, uveďte platné povolení 

nakládání s vodami, případně stavební povolení zdroje):  ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Způsob vytápění stavby: 

Zdroj tepla:  ……………………………………………………………………………………………. 

Tepelný výkon (kW), příp. účinnost:  ………………………………………………………………... 

Palivo:  ………………………………………………………………………………………………….. 

Odtah spalin:  ………………………………………………………………………………………….. 

Napojení na teplovodní soustavu ÚT:  ……………………………………………………………… 

 

Popis a odůvodnění zamýšlené stavby, činnosti, apod.: 

………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

V …………………………………  dne …………………………. 

 

Podpis žadatele / zmocněnce:  ………………………………………………………………………. 

 

Doručovací adresa: 

 

 

 

 

Přílohy: 

    Zákres objektu do mapy katastru nemovitostí. 

    Projektová dokumentace k záměru (popř. zjednodušená dokumentace, v jednoduchých 

případech popis činnosti se zákresem rozsahu činnosti, apod.). V oblasti odpadů – např.  

technická zpráva obsahující způsob nakládání s odpady, katalogová čísla odpadů, kategorie, 
množství, v případě vzniku přebytku výkopové zeminy uvést jakým způsobem s ní bude 
naloženo  - bude-li ukládána na povrch terénu, nutno postupovat dle vyhl. č. 294/2005 Sb. 

    Plná moc (v případě  zastupování investora). 
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 Požaduji vrátit projektovou dokumentaci (v případě poskytnutí PD v listinné podobě). 

Požaduji předat projektovou dokumentaci v listinné podobě na stavební úřad. 

 Závazná stanoviska a vyjádření zaslat na adresu žadatele. 

 Závazná stanoviska a vyjádření si osobně převezmu. 

 

 


