
Žádost o vyjádření ke stavbě z hlediska účastníků řízení dle stavebního zákona

Žadatel Fyzická osoba

Jméno*

Příjmení*

Datum narození

Číslo OP

Telefon*

Email*

Adresa sídla:
Ulice*

Číslo popisné*

Číslo orientační

Obec*

PSČ*

Stát*

P.O.BOX

Kontaktní osoba
Titul

Jméno*

Příjmení*

Telefon*

E-mail

Zastupující osoba
Titul

Jméno*

Příjmení*

Telefon*

E-mail

hjerabkova
Psací stroj
Statutární město ChomutovODBOR ROZVOJE A INVESTICZborovská 4602430 28 Chomutov 



Adresa pro doručování
Ano (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu)
Ne

Ulice*

Číslo popisné*

Číslo orientační

Obec*

PSČ*

Stát*

Druh a stručný popis stavby, jejíž umístění se navrhuje, s uvedením účelu užívání a její kapacity

Místo stavby (obec, její část, katastrální území), druhy a parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na
kterých se umístění stavby navrhuje, stručná charakteristika území a způsob jeho dosavadního

Místo stavby*

Obec*

Její části

Katastrální území*

Parcelní číslo*

Číslo popisné*

K žádosti o vyjádření se přikládá:
Situační výkres současného stavu území podle katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením
předmětu žádosti a jeho polohy a s vyznačením vazeb (účinků) na okolí.
Doklady z jednání s účastníky řízení, pokud byla předem o návrhu vedena a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření,
souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, vyžadovaná zvláštními předpisy.
V případě potřeby návrh plánovací smlouvy.
Podklady a dokumentace, ze kterých musí být dostatečně zřejmé zejména:

- který pozemek (nebo jeho část) má být určen jako stavební, navrhované umístění stavby na pozemku,
včetně jejích odstupů od hranic pozemku a od sousedních staveb (v případě potřeby i s výškovým
vyznačením),
- architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a výtvarné řešení,
- údaje o provozu (popř. o výrobě, včetně základních technických parametrů) a o navrhovaných technologiích a
zařízeních,
- vliv stavby, provozu nebo výroby na zdraví a životní prostředí, včetně návrhu na opatření k odstranění nebo
minimalizaci negativních účinků, popř. návrh na zřízení ochranného pásma ve smyslu § 35 odst. 2 stavebního
zákona,
- stanovisko k posouzení vlivu stavby na životní prostředí, pokud je předepsáno zvláštními předpisy,
- nároky stavby na vodní hospodářství, energie, dopravu, parkování, zneškodňování odpadů a předpoklady
napojení stavby na stávající sítě technického vybavení,
- dotčená ochranná pásma nebo chráněná území, stanovená zátopová území,
- ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, vhodnost geologických a hydrogeologických poměrů v území,
- rozsah a uspořádání staveniště,
- úpravy nezastavěných ploch a plochy, které budou upraveny,
- případně další podklady dle konkrétní věci

Podpis žadatele ………………………………



Vyplněný formulář doručte osobně nebo poštou na adresu:
Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Telefonické dotazy směřujte na 474 637 111

* u hvězdičky je nutné zadat požadovaný obsah
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