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

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech
(dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech)
Toto stanovisko je vyžadováno:

k ohlášení stavby *
ke stavebnímu řízení *
k řízení o vydání kolaudačního souhlasu *
jiné *
⃰ (označte zaškrtnutím políčka)

Žadatel - fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba/zástupce žadatele
………………………………………………………………………………………...………………………
Jméno, popřípadě jména, příjmení / Obchodní firma - název
………………………………………………………………………………………...………………………
Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu / Sídlo firmy (místo podnikání, adresa pro doručování)
…………………………….………….…....…
Datum narození / IČ žadatele

………….....….....……..…….…………………………..
Kontaktní údaje žadatele – telefon / e-mail

Investor:
…………………………………………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení nebo název, adresa trvalého bydliště nebo sídla
…………………………………………………………………………………………………………………
IČ, kontakt (telefon nebo e-mail), v případě zastoupení Plnou moc
Předchozí dokumenty vydané v předmětné věci (např.: vyjádření odboru ŽP, závazné stanovisko k
územnímu a stavebnímu řízení dle zákona o odpadech, souhlasy dle zákona o odpadech):
Č.j.:................................Sp.Zn.:................................ ze dne:............................................
Č.j.:................................Sp.Zn.:................................ ze dne:............................................
Č.j.:................................Sp.Zn.:................................ ze dne:............................................
Informace k záměru:
Název záměru: ..........................................................................................................................................................
Zpracovatel projektu: ...............................................................................................................................................
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Katastrální území, kde bude záměr realizován: .......................................................................................................
Parcelní číslo/čísla, kde bude záměr realizován: .....................................................................................................
Druh záměru: demolice (odstranění stavby)
terénní úpravy
jiné

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

Krátký popis záměru:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Odpady, které vzniknou při realizaci záměru, či které budou využity v místě realizace ( zejména na terénní
úpravy):
Katalogové číslo Název odpadu *
odpadu *

Výpočet/odhad
množství

Způsob nakládání s odpadem **

*dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů.
**dle § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
Pozn:množství odpadů se týká odpadů, u kterých je jejich množství možno stanovit a hodnota není striktně
závazná
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 ( platí pouze pro fyzickou osobu).

V................................................... dne..............................

...........................................................................
Podpis žadatele/zástupce žadatele ⃰

⃰ Žádost musí být podepsána osobou oprávněnou k podepisování dle výpisu z obchodního rejstříku nebo osoby
jednající jménem žadatele na základě doložené plné moci
Přílohy:
- projektová dokumentace v rozsahu dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů
- plná moc (v případě zastupování) v souladu s § 33 správního řádu
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