
Městský úřad Strakonice 
Odbor životního prostředí 
Velké náměstí 2 
386 21 Strakonice 

 
Žádost o vydání souhrnného stanoviska odboru životního prostředí  

 
Žadatel:    

 
………………………………………………………………………………………………..…………………………...…………………….. 
Jméno, popřípadě jména, příjmení / Obchodní firma - název      
 
…………………………………………………………………………………………..………………………………...……………………. 
Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu / Sídlo firmy (místo podnikání)    
 
…………………………….………….…....…   ………….....….....……..……………………….……….……………………….. 
Datum narození / IČ žadatele          Kontaktní údaje žadatele – telefon / e-mail  
   
Žadatel jedná 
samostatně 
je zastoupen 
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..…….. 
Jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma zástupce; místo trvalého pobytu/ adresa sídla (popř. 
jiná 
adresa pro doručování, není-li shodná): 
Název záměru: ………………………………………………………………….……………………………….…………………………. 
 
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………….                                     ……………………….………………………………... 
           Název obce       Název katastrálního území 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
Parcelní čísla pozemků (v případě většího počtu pozemků se jejich seznam uvede v příloze žádosti) 
 
Povinné přílohy: 
• Katastrální mapa s vyznačením záměru 
• Popis záměru / projektová dokumentace s technickou situací 
• K stanovisku ke kolaudaci doložte doklady o předání odpadů vzniklých při stavbě oprávněným 
osobám. 
 
 
 
K záměru: 
Dle zákona o odpadech 
• terénní úpravy budou prováděny …………………..      Ano       Ne       
• demoliční práce budou prováděny ………………….     Ano   Ne       
• záměr realizuje podnikatelský subjekt ……………….. Ano   Ne       



Dle zákona o vodách 
• vyžaduje záměr zásobování vodou ………………….. Ano                      Ne       
• vzniknou záměrem odpadní vody …………………..   Ano                      Ne       
- do níže uvedeného popisu uveďte jakým způsobem a zařízením je zajištěno zásobování vodou a 
odkanalizování. 
 
Dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) 
• je záměr v souladu s územním plánem obce ………….  Ano    Ne       
• je plocha součástí ZPF ………….…………………….   Ano    Ne       
- pokud již bylo zažádáno o odnětí ze ZPF uveďte č.j. a datum rozhodnutí 
 
Dle zákona o ochraně přírody a krajiny, zákon o lesích 
• uvažuje se o kácení dřevin rostoucích mimo les ………….…  Ano   Ne    
• je záměr v blízkosti vodního toku nebo rybníka apod. …...  Ano   Ne    
• záměr je na lesních pozemcích či do 50 m od lesa ……….…  Ano   Ne    
 
Dle zákona o ochraně ovzduší 
• Realizací záměru vzniká……………vyjmenovaný / nevyjmenovaný stacionární 
zdroj znečišťování ovzduší (příloha č. 2 zákona o ochraně ovzduší). 
• v přiložené projektové dokumentaci nebo v popisu záměru musí být uvedena bližší specifikace 
zdroje (název zdroje, celkový jmenovitý tepelný příkon, druh paliva, způsob odvodu spalin, 
druh činnosti, technologie, projektovaná spotřeba organických rozpouštědel, atd.) 
• Žadatel / investor již podal žádost o vydání závazného stanoviska ke stacionárnímu 
zdroji………………..………….…………………… Ano                Ne       
 
 
Popis záměru: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
 
Svým podpisem potvrzuji, že mi byla v souladu s čl. 13 obecného nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů poskytnuta informace o zpracování mých 
osobních údajů zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.strakonice.eu 

 
V ……..……………..………… dne ……..………..………    ….………….…………………………………………………. 
                                                                                                      Podpis(y) žadatele(ů) 

http://www.strakonice.eu/

