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Magistrát města České Budějovice                                                                           podání podatelna 
Odbor ochrany životního prostředí 
Oddělení ovzduší a odpadů 
370 92 České Budějovice 

                                                                                                                                                                

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
(dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/201 Sb., o odpadech, v platném znění) 

 

Žadatel:  

jméno / název firmy a IČ: 

adresa žadatele: 

telefon:                                                         E-mail:   

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

Zplnomocněný zástupce žadatele v případě zastupování  je  jméno / název firmy a IČ:                                                         

adresa zástupce: 

 

telefon zástupce:                                        E-mail zástupce:  

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

Předchozí správní řízení (například vyjádření odboru OŽP, závazné stanovisko k územnímu a 

stavebnímu řízení dle zákona o odpadech, povolení, souhlasy) pokud bylo vedeno v předmětné věci 

 naše číslo jednací:                                            ze dne: 

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

Závazné stanovisko má být podkladem pro umístění nebo povolení stavby, změnu využití území v 
řízeních  dle stavebního zákona k (zaškrtněte nebo dopište) 

 územní řízení  

 stavební řízení  

 spojené územní a stavební řízení 

 uveďte jinou variantu  
                           

Název akce: ......................................................................................................................... 

 

Katastrální území, kde bude záměr realizován: 

Parcelní číslo/čísla, kde bude záměr realizován:  

Druh záměru je novostavba, přestavba, nástavba, 

                             změna využití účelu stavby, změna využití území,  

                             demolice (odstranění stavby), 

                             přípojky (plyn, vodovod, vysoké a nízkké napětí, datový kabel), 

 

 

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

Jméno, Příjmení, titul osoby oprávněné k podepisování , podpis, datum, (razítko) 
 
Příloha:  PD k záměru (v rozsahu daném legislativou Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb) 
Pokud jsou popisy nakládání se stavebními odpady v přiložené technické zprávě a popsán záměr = 
netřeba nadbytečně vyplňovat tuto žádost strana dvě. 
- plná moc (v případě zastupování) 
Odeslat závazné stanovisko/ vyjádření žádám formou: 
  FO poštou doporučeně x právnickým osobám podnikajícím Datovou schránkou 
                             osobní převzetí po vyzvání 
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Pokud není popis jionde uveden (v přiložené technické zprávě): 

 

Krátký popis záměru včetně popisu nakládání s vzniklým stavebním odpadem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis odpadů, které vzniknou při realizaci záměru  

Katalogové 

číslo odpadu * 

Název odpadu * Výpočet/odhad 

množství 

Způsob nakládání s odpadem ** 

    

    

    

    

    

    

    

    

*dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů a **dle § 9a zákoan č. 185/2001 Sb., o odpadech 

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

striktně závazná 

 

 

 

 

 
 
 
 


