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Městský úřad Strakonice 

Odbor životního prostředí 

Velké náměstí 2 

386 21 Strakonice 

 

Žádost o vydání závazného stanoviska ke stacionárnímu zdroji neuvedenému 

v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákona) 

z hlediska ochrany ovzduší 

(dle § 11 odst. 3 zákona) 
 

 

Toto stanovisko je vyžadováno:    k řízení o umístění stavby * 

 k řízení o provedení stavby * 

 k řízení o užívání stavby * 

      (označte zaškrtnutím políčka)*  

Informace k záměru: 

 

Název záměru: ……………………………………………………………………………………………............... 

 

Zpracovatel projektu: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Katastr. území, parcelní číslo, číslo popisné, kde bude záměr realizován: ………………………………………... 

 

Druh záměru:  novostavba     

                        rekonstrukce, přístavba    

                        změna využití stavby    

                        jiné    ……………………………………………………………….  

 

 

Žadatel právnická osoba, příp. fyzická osoba podnikající, fyzická osoba   

 

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

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 ochraně ovzduší): 

          Č.j.:................................Sp.Zn.:................................ ze dne:............................................ 

          Č.j.:................................Sp.Zn.:................................ ze dne:............................................ 
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Stručný popis záměru: 

 

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

 

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

 

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

 

 

Stacionární zdroj nevyjmenovaný v příloze č. 2. zákona o ochraně ovzduší (blíže specifikujte) ** 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(** umístění a charakteristika tepelného zdroje, výrobce, typové označení, prohlášení o vlastnostech, 

energetický štítek spotřebiče, dále např. celkový jmenovitý tepelný příkon nebo výkon a účinnost, druh paliva, 

způsob odvodu spalin, komínové těleso, druh činností a technologií, projektovaná spotřeba organických 

rozpouštědel-lakovny, truhlárny, laminace…, předpokládané množství roční emise znečišťujících látek, chovy 

hospodářských zvířat, ostatní zdroje…, projektované kapacity - kompostárny, ČOV…, elektrické příkony – 

brusírny, obrobny, svařovny … apod.) 

 

 

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 osobou 

jednající jménem žadatele na základě doložené plné moci 

 

 

K žádosti se přikládá: 

- projektová dokumentace v rozsahu dle vyhlášky MMR č.499/2006 Sb., o projektové dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů 

- plná moc (v případě zastupování) v souladu s § 33 správního řádu a doklad totožnosti  

 

 

Případné dotazy na tel: 383 700 307 

http://www.strakonice.eu/

