
*Nepovinné osobní údaje jsou poskytovány za účelem rychlejší a kvalitnější komunikace s žadatelem, jejich 

neposkytnutí není důvodem k nevyřízení této žádosti. Podrobné informace o zpracování osobních údajů správce jsou 

k dispozici na webových stránkách správce dostupné na: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-

informace-dle-zakonu-gdpr/ 

Magistrát města Přerova 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Bratrská 34 

750 11 P ř e r o v 2 

 

 

Věc: ŽÁDOST o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska 

podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) 
 

1. Žadatel 

Obchodní firma nebo název / popřípadě jméno, příjmení, datum narození 

 

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

Sídlo/adresa místa trvalého pobytu/adresa pro doručování/  

 

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

Způsob převzetí:         osobně/ poštou / datovou schránkou   (volbu označte) 

 

Telefon*: …………………email*:  :………………………………………………...                                                                                 

souhlasím s využitím emailu pro doručování písemností v průběhu vyřizování žádosti  

2. Investor/Stavebník 

    (Sídlo, IČO/adresa místa trvalého pobytu, jméno, příjmení, datum narození) 

 

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

3. Název zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti nebo jejich změn…..….….……………. 

 

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

4. Žádost je podávána pro potřeby: 

 

(Označte jednu nebo více z následujících možností): 

 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

 žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území 

 žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 

 žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 

 žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 

 oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu 

 ohlášení: 

 nové stavby 

 nástavby 

 přístavby 

 stavební úpravy 

 změny stavby před dokončením 

 společné povolení: 

 u souboru staveb žadatel uvede stavbu hlavní:……………………… 

 žádost o stavební povolení 

 oznámení stavebního záměru autorizovaným inspektorem 

 oznámení o užívání stavby 

 žádost o vydání kolaudačního souhlasu



 oznámení změny v užívání stavby 

 ohlášení odstranění: 

 stavby 

 terénních úprav 

 zařízení 

 dodatečné povolení stavby 

jiné (specifikovat)
 

5. Údaje o místu uvažované stavby, zařízení nebo činnosti, popř jejich změn 

 

obec katastrální území parc. č. druh pozemku podle 

katastru nemovitostí 

výměra 

(m
2
) 

     

     

     

     

     

V případě většího počtu pozemků se jejich seznam uvede v příloze žádosti). 

 

6. Zpracovatel projektu, záměru, dokumentace, podkladů……………………..………….. 

 

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

 

7. Stručný popis zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti nebo jejich změn 

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

 

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

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

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

Přílohy: 

1. Kopie katastrální mapy území, se zákresem předmětu žádosti, jehož se koordinované závazné 

stanovisko, resp. koordinované stanovisko týká, pokud není součástí projektu, záměru, dokumentace. 

2. Dokumentace zpracovaná v rozsahu pro daný účel a povahy stavby dle vyhlášek č. 500/2006 Sb., 

503/2006 Sb., 499/2006 Sb., 146/2008 Sb., a 432/2001 Sb. v platném znění 

3. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že 

žádost je podána v zastoupení. 

 

Jestliže žadatel o vydání koordinovaného závazného stanoviska neodstraní případné vady svého podání 

(např. nedodá požadovanou projektovou dokumentaci či další písemnosti), správní orgán koordinované 

závazné stanovisko neposkytne. 

 

V zájmu snazšího a rychlejšího vyřízení žádosti doporučujeme předkládat požadovanou projektovou 

dokumentaci v elektronické podobě.  

 
 

V................................ dne................................... 

 

 

jméno, příjmení a podpis žadatele 

(nebo jeho zplnomocněného zástupce) 


