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Magistrát města Opavy
Horní náměstí 69
746 01 Opava
Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska nebo koordinovaného stanoviska
Podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho změn.
P I D
Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska nebo koordinovaného stanoviska
Strana  z 
Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska nebo koordinovaného stanoviska
Strana  z 
Vyplněný formulář doručte: 
elektronicky (vytištěné + podepsané + naskenované)do datové schránky: 5eabx4t
 
Připravujeme verzi pro použití kvalifikovaného certifikátu a plně elektronické odesílání!
poštou na adresu:
Magistrát města Opavypodatelna úřaduHorní náměstí 382/69
746 01 Opava
osobně na adresu:
Magistrát města Opavypodatelna úřaduHorní náměstí 382/69
746 01 Opava
I. Název stavby:
II. Žadatel (stavebník):
Označte prosím zda chcete podání vyplnit za osobu nepodnikající (Fyzická osoba), osobu podnikající (Fyzická osoba podnikající), nebo právnickou osobu.
Fyzická osoba
Fyzická osoba podnikající
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu / sídla
Kontaktní adresa
Žadatel (stavebník)
Zástupce žadatele (stavebníka):
Označte prosím zda je zástupcem osoba nepodnikající (Fyzická osoba), osoba podnikající (Fyzická osoba podnikající), nebo právnická osoba.
Fyzická osoba
Fyzická osoba podnikající
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu / sídla
Kontaktní adresa
III. Vyjádření a/nebo závazné stanovisko se vydává ve smyslu stavebního zákona pro:
IV. Popis stavebního záměru:
V. Místo stavby:
Dotčené pozemky
Obec
Katastrální území
Parcelní číslo
Druh pozemku podle katastru nemovitostí
Výměra (v m2) 
VI. Projektová dokumentace:
Zpracovatel:
VII. Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu:
Pozemek
součástí zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
VII.a Předmět žádosti:
Způsob odnětí
Zdůvodnění odnětí
Údaje o odnětí
Katastrální území
Parcela č.
Druh pozemku podle katastru nemovitostí
Celková výměra(m2)
Odnímaná výměra(m2)
Údaje o odvodnění a závlahách
Na předmětném pozemku se odvodňovací a zavlažovací zařízení
Údaje o protierozních opatřeních
Na předmětném pozemku se protierozní opatření
Předběžná bilance skrývky
Plán rekultivace
VII.b. Vyjádření vlastníka nebo nájemce pozemku:
Žadatel (stavebník)
vlastníkem dotčených pozemků
Vlastník dotčených pozemků:
Označte prosím zda je vlastníkem osoba nepodnikající (Fyzická osoba), osoba podnikající (Fyzická osoba podnikající), nebo právnická osobu.
Fyzická osoba
Fyzická osoba podnikající
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu / sídla
Kontaktní adresa
Pozemky
pronajímány
Nájemce dotčených pozemků:
Označte prosím zda je nájemcem osoba nepodnikající (Fyzická osoba), osoba podnikající (Fyzická osoba podnikající), nebo právnická osobu.
Fyzická osoba
Fyzická osoba podnikající
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu / sídla
Kontaktní adresa
VIII. Ochrana přírody:
Stavba
do krajinného rázu (§ 12 odst. 2 zákona č 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
VII.a. Zásah do krajinného rázu:
Stavba
do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
VII.b. Zásah do významného krajinného prvku:
Stavbou
k dotčení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
doplněného vyhláškou 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, 
ve změně vyhlášky 222/2014 Sb.)
VIII.a. Kácení stromu:
Specifikace dřevin, které mají být káceny:
Jednotlivé dřeviny, pokud obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí přesahuje 80cm
Katastrální území
Parcela č.
Stručný popis umístění dřevin
Počet
Obvod kmene(ů) ve výšce  130 cm nad zemí (v cm)
Druh
Zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m²
Katastrální území
Parcela č.
Stručný popis umístění dřevin
Výměra kácené plochy (v m²)
Druhové zastoupení dřevin
Zdůvodnění kácení:
IX. Ochrana ovzduší:
Zahrnuje stavební záměr stacionární zdroj/e znečišťování ovzduší?
Dotčeným orgánem ochrany ovzduší je v tomto případě Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který vydává k těmto zdrojům závazná stanoviska a povolení provozu dle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. (Viz. odkaz)
Uveďte počet a o jaký spalovací stacionární zdroj se jedná (např. kotel, krbová kamna, krbová vložka, světlý/tmavý infrazářič atd.), výrobní typ, jmenovitý tepelný příkon v kW, palivo určené výrobcem zdroje, emisní charakteristiku tohoto zdroje, odvod spalin od zdroje do vnějšího ovzduší, výšku komínu atd. Při spalování pevných paliv uveďte, zda spalovací stacionární zdroj bude sloužit jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.Nutné vypořádat se s povinností stanovenou v § 16 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší: „Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek (dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.“
Uveďte počet a o jaký spalovací stacionární zdroj se jedná (např. kotel, krbová kamna, krbová vložka, světlý/tmavý infrazářič atd.), výrobní typ, jmenovitý tepelný příkon v kW, palivo určené výrobcem zdroje, emisní charakteristiku tohoto zdroje, odvod spalin od zdroje do vnějšího ovzduší, výšku komínu atd. Při spalování pevných paliv uveďte, zda spalovací stacionární zdroj bude sloužit jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.Nutné vypořádat se s povinností stanovenou v § 16 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší: „Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek (dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.“
Uveďte název a celkové projektované kapacity těchto zdrojů, doložte část projektové dokumentace zabývající se popisem technologie z hlediska ochrany ovzduší, uveďte znečišťující látky emitované zdrojem, způsob odtahu odpadní vzdušniny, druh zařízení ke snižování emisí znečišťujících látek, jejich účinnost, v případě činností, které znečišťující nebo by mohly znečišťovat ovzduší, uveďte opatření k omezení emisí z těchto stacionárních zdrojů. 
Uveďte název a celkové projektované kapacity těchto zdrojů, doložte část projektové dokumentace zabývající se popisem technologie z hlediska ochrany ovzduší, uveďte znečišťující látky emitované zdrojem, způsob odtahu odpadní vzdušniny, druh zařízení ke snižování emisí znečišťujících látek, jejich účinnost, v případě činností, které znečišťující nebo by mohly znečišťovat ovzduší, uveďte opatření k omezení emisí z těchto stacionárních zdrojů. 
Nutno doložit u konkrétního nainstalovaného stacionárního zdroje/ů neuvedeného/neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, výrobní číslo, jmenovitý tepelný příkon, účinnost, palivo určené výrobcem, emisní charakteristika, certifikát, prohlášení o shodě, revize spalinové cesty, revize spalovacího zdroje před uvedením do provozu, doklad o kontrole spalovacího zdroje na pevná paliva sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
Uveďte název a celkové projektované kapacity těchto zdrojů, případně elektrické příkony, výrobní číslo zařízení, certifikát, prohlášení o shodě, uveďte znečišťující látky emitované zdrojem, způsob odvodu odpadní vzdušniny, druh zařízení ke snižování emisí znečišťujících látek, jejich účinnost, v případě činností, které znečišťující nebo by mohly znečišťovat ovzduší, uveďte instalovaná opatření k omezení emisí z těchto stacionárních zdrojů.
X. Odpady:
Produkce během výstavby - přehled všech produkovaných odpadů dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů)
Název odpadu
Kód
Kategorie
Množství
Způsob a místo odstranění/využití (oprávněná osoba)
Produkce během provozu - přehled všech produkovaných odpadů dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů)
Název odpadu
Kód
Kategorie
Množství
Způsob a místo odstranění/využití (oprávněná osoba)
XI. Ochrana vod:
Uveďte název vodního toku a nutno doložit stanovisko správce vodního toku a povodí.
Uveďte vlastníka kanalizace.
Nutno doložit hydrogeologický posudek a stanovisko správce povodí.
Nutno doložit hydrogeologický posudek.
Nutno doložit hydrogeologický posudek a stanovisko správce povodí.
Nutno doložit stanovisko správce povodí.
Nutno doložit stanovisko správce vodního toku.
XII. Kulturní památka:
Stavba
kulturní památkou dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění
Žadatel (stavebník)
vlastníkem kulturní památky
Vlastník kulturní památky:
Označte prosím zda je vlastníkem osoba nepodnikající (Fyzická osoba), osoba podnikající (Fyzická osoba podnikající), nebo právnická osoba.
Fyzická osoba
Fyzická osoba podnikající
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu / sídla
Kontaktní adresa
Údaje v souladu s ust. § 9 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
Název a umístění kulturní památky včetně rejstříkového čísla (dle Ústředního seznamu kulturních památek ČR)
Popis současného stavu památky s uvedením závad
Předpokládaný rozsah obnovy
Předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky
XIII. Pozemní komunikace:
Pozemek na kterém bude realizován stavební záměr bude připojen na
Připojení bude realizováno
Přípojky inženýrských sítí (voda, kanalizace, NN, plyn)
XIV. Přílohy:
1. Projektová dokumentace (viz VI. bod žádosti) 2. Plná moc (v případě zastupování) 3. Stanovisko Povodí Odry (v případech, kdy záměr je v blízkosti vodního toku)
Povinné přílohy k žádosti podle §9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF:
1. Výpis z katastru nemovitostí (nelze-li vlastnické vztahy ověřit dálkovým přístupem do katastru nemovitostí).
2. Zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence. 
3. Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy k zákonu č. 334/1992 Sb. a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví. 
4. Výsledky pedologického průzkumu
5. Plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy. 
6. Plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině.
7. Vyjádření podle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, jedná-li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí.
8. Vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF (alternativy umístění se vypracují vždy, jde-li o umístění stavby mimo zastavěné území s výjimkou případů umístění stavby v souladu s územním plánem) 
9. Zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany
10. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu může v nezbytných případech požadovat předložení dalších dokladů potřebných k posouzení žádosti.
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	Vyberte pokud pozemek/y (místo stavby) není/nejsou součástí zemědělského půdního fondu: 
	Vyberte pokud pozemek/y (místo stavby) je/jsou součástí zemědělského půdního fondu: 
	Stručně popište umístění dřevin na pozemku: 
	Vyplňte počet dřevin - stromů, které mají být káceny: 
	Vyplňte obvod/y kmene/ů (ve výšce 130 cm nad zemí) dřevin - stromů, které mají být káceny: 
	Vyberte pokud stavební záměr zahrnuje zdroj uvedený v příloze č.2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: 
	Vyberte pokud stavební záměr zahrnuje zdroj neuvedený v příloze č.2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: 
	Vyberte pokud stavební záměr zahrnuje spalovací zdroj: 
	commentRich: 
	Vyplňte kód odpadu vyprodukovaného během provozu: 
	Vyplňte kategorii odpadu vyprodukovaného během provozu: 
	Vyplňte množství odpadu vyprodukovaného během provozu: 
	Vyplňte číslo parcely na níž se kulturní památka nachází: 
	Vyplňte rejstříkové číslo kulturní památky (dle Ústředního seznamu kulturních památek ČR): 
	Doplňte popis současného stavu památky s uvedením závad: 
	Doplňte předpokládaný rozsah obnovy památky: 
	Vyplňte předpokládané náklady na obnovu památky: 
	Vyberte termín provedení obnovy památky: 
	Doplňte předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky: 
	Vyberte pokud žádáte o územní souhlas: 
	Vyberte pokud žádáte o územní rozhodnutí: 
	Vyberte pokud žádáte o společné územní rozhodnutí a stavební povolení: 
	Vyplňte číslo parcely na níž se dotčený pozemek (místo stavby) nachází: 
	Vyberte pokud žádáte o územní souhlas: 
	Vyberte pokud žádáte o územní rozhodnutí: 
	Vyberte pokud žádáte o společné územní rozhodnutí a stavební povolení: 
	Vyberte pokud žádáte o územní souhlas: 
	Vyberte pokud žádáte o územní rozhodnutí: 



