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Magistrát města České Budějovice podání                                                                                                    podatelna  
Odbor ochrany životního prostředí 

Oddělení ovzduší a odpadů Ing. Růžičková Martina 

370 92 České Budějovice  

         

                                                                                                                                                         

Žádost z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty o vydání  Závazného stanoviska 

nebo Vyjádření   dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dle § 146, odst. 3 a) b) c).  

 
 

Žadatel jméno / název firmy: 

 

adresa žadatele: 

 

telefon: 

E-mail:    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zplnomocněný zástupce žadatele v případě zastupování je  

Předchozí správní řízení pokud bylo vedeno v předmětné věci. jednací: ze dne:  

Název akce, parcelní číslo a katastrální území:  

 

: .........................................................................................................................  
  

 

O co žádáte označte: 

 

Závazné stanovisko k terénním úpravám podléhající ohlášení nebo povolení 

Závazné stanovisko k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního 

zákona   

Vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona  

Vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby 

oxidu titaničitého 

 

 

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

Jméno, Příjmení, titul osoby oprávněné k podepisování, podpis, datum, (razítko)  

  

Přílohy: 
  

Projektová dokumentace k záměru (v rozsahu daném legislativou o dokumentaci staveb).  
Plná moc (v případě zastupování)  
 

Odeslat závazné stanovisko/ vyjádření žádám formou:  

    poštou doporučeně x právnickým osobám podnikajícím Datovou schránkou  

                             osobní převzetí po vyzvání  
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Pokud není popis stavby uveden (v přiložené technické zprávě) uveďte zde popis stavby včetně 

popisu nakládání s vzniklým stavebním odpadem:  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

Pokud je popis nakládání se stavebními a ostatními odpady v přiložené technické zprávě = netřeba 

nadbytečně vyplňovat tuto tabulku.   

Popis odpadů, které vzniknou při realizaci záměru    

Katalogové 
číslo odpadu *  

Název odpadu *  Výpočet 
množství 

/odhad   Způsob nakládání s odpadem! Dle odp. 
hierarchie §3 odp. zákona 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

*dle Katalogu odpadů  

Pozn: množství odpadů se týká odpadů, u kterých je jejich množství možno stanovit; hodnota není 

striktně závazná  

§ 3 Odpadové hospodářství a jeho hierarchie dle Zákona o odpadech 541/2020 Sb. 
(1) Odpadovým hospodářstvím se rozumí činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadu, na 

nakládání s odpadem, na následnou péči o místo, kde je odpad trvale uložen, zprostředkování 
nakládání s odpady a kontrola těchto činností. 

(2) Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je 
prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí 
jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li 
možné ani to, jeho odstranění. 


