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┌ ┐ 
Magistrát města Chomutova 
Odbor životního prostředí  
Zborovská 4602 
430 28 Chomutov 

└ ┘ 
 

ŽÁDOST O KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO (KZS) 
podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho změn 

 

□ pro územní řízení 
□ pro stavební řízení 
□ pro společné územní a stavební řízení 
□ pro dodatečné povolení stavby 
□ pro změnu stavby před dokončením 
□ pro odstranění stavby 

□ pro územní souhlas   
□ pro ohlášení stavby  
□ pro společný územní souhlas a 

ohlášení stavby 
□ pro jiný účel (nutno uvést)

 
ŽADATEL O KZS (stavebník, v případě kulturní památky vlastník; v případě stavby umístěné 
v ochranném pásmu nemovité kulturní památky nebo v památkové zóně vlastník, správce, 
uživatel): 

□  fyzická osoba □ fyzická osoba podnikající - podání souvisí s její podnikatelskou činností 

Jméno a příjmení      …………………………………………………………….……………………………….…………… 

Datum narození /IČO     ………………………………………………………….………………………………….…………… 

Adresa trvalého pobytu     ………………………………………………………………….………………………….…………… 

Adresa doručovací /Adresa sídla  ..….……………………………………………………………………………………….…..……….. 

Telefon       ……………….………………………………………………………………………………………….  

e-mail       …………………………………………..……………………………………………………………… 

□ právnická osoba 

Název /Obchodní firma     …………………………………………………………..………………………….……….…………. 

IČO        ...………………………………………………………………..……………………….…..………… 

Adresa sídla      ………………………..……………………………………………...……………………..….……… 

Adresa doručovací       ………………………………………………………………………………………….……….......... 

Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby ………….………..………….………………………..….……..………… 

Telefon       ……………………………………………………………………………………………………………  

e-mail       ………….…………………….…………….………..………………………………………………… 

Žadatel jedná:           □ samostatně          □ je zastoupen (plná moc) 

□ stanovisko vyzvednu osobně 
□ stanovisko zaslat poštou 
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□ identifikační údaje zastupující osoby (např. projektant, projekční firma, jiný) 

Jméno a příjmení /název nebo obchodní firma …................................................................................... 

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

IČO/datum narození  .…………………..……………………………………………………………………………………………………..  

Adresa (sídlo, místo podnikání, místo pobytu)  ……………………………………………………………….…………………. 

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

Adresa doručovací    ….……….………………………………………………………………..….….…………….………………………..  

Telefon ….. …….………...……..……………........………     e-mail  …..….…………………………………..…………………….… 

 
 
Název stavby     
...………………………………….…………………………………………………………………..……………….……............................ 

……………………………………………………………………………………………………………………….….….……………………………. 
 
Pozemky, které se mají použít pro výstavbu  

Pozemek 
Katastrální území Vlastník  

parc. č. druh 

    

    

    

    

Jedná-li se o více pozemků, připojí se soupis dotčených parcel v samostatné příloze:       □  ano      □  ne 

 
Zpracovatel projektové dokumentace …………………………………………………………………………………………………. 

Název firmy / Jméno, příjmení projektanta …………………………………………………………………………………………. 

Osvědčení o autorizaci projektanta číslo ……………………………………………………………………………………………… 

 

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

− plná moc v případě zastupování stavebníka 

− kopie snímku z katastrální mapy 

− situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy vč. parcelních čísel se zakreslením požadovaného 
záměru, s vyznačením vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb 

− dokumentace zpracovaná v rozsahu pro daný účel dle zákona č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů 


