Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor výstavby a územního plánování
Úřad územního plánování
Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA
ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
dle § 96b zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
jako podkladu k vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5 (územní rozhodnutí nebo
územní souhlas), § 126, § 127 (změna v užívání stavby) a § 129 (odstranění stavby, terénních úprav nebo
zařízení) stavebního zákona nebo podle zvláštního zákona.
(Závazné stanovisko se nevydává pro stavební záměry v zastavěném území nebo zastavitelné ploše uvedené
v § 103 odst. 1 stavebního zákona.)

ŽADATEL
Jméno, příjmení /
Název:

Datum narození /
IČ:

Adresa trvalého bydliště /
Sídlo:
Adresa pro doručování:
(pokud je odlišná)
Datová schránka:
(pokud je zřízena)

Další kontaktní údaje:
(telefon, ev. e-mail)

ZASTOUPEN NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI (vyplnit pouze v případě potřeby)
Jméno, příjmení /
Název:

Datum narození /
IČ:

Adresa trvalého bydliště /
Sídlo:
Adresa pro doručování:
(pokud je odlišná)
Datová schránka:
(pokud je zřízena)

Další kontaktní údaje:
(telefon, ev. e-mail)

NÁZEV ZÁMĚRU (dle přiložené dokumentace), STRUČNÝ POPIS ZÁMĚRU

LOKALIZACE ZÁMĚRU (výčet záměrem dotčených pozemků, vč. katastrálních území)

PŘÍLOHY (povinné)
•

Dokumentace, která bude následně předkládána stavebnímu úřadu pro příslušné řízení
(dokumentace bude vrácena žadateli společně se závazným stanoviskem)
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (§ 1a a příloha č. 1
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů),
dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území (§ 16 a příloha č. 2 citované vyhlášky),
dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (§ 1c a příloha č. 3 citované
vyhlášky),
společné dokumentace pro vydání společného povolení (§ 1d a příloha č. 4 citované vyhlášky),
předkládané s žádostí o vydání územního rozhodnutí (společného rozhodnutí).
Obdobně bude závazné stanovisko orgánu územního plánování vydáváno pro jiná rozhodnutí, respektive
souhlasy (v případech podle § 127 odst. 2 a 4, § 129 odst. 3, 5, 6 a 7 stavebního zákona.

•

Plná moc (pouze v případě zastupování)

V

dne

podpis

