
1)

ulice, čp.:

PSČ, obec:

ulice, čp.:

PSČ, obec:

 - telefon:

2)

3)

 - obec:  - místní část:

 - k.ú.:  - číslo popisné:  - číslo pozemku:

4)

5) Předpokládané náklady a termíny realizace stavby (akce):

 - předpokládané celkové náklady  (Kč):

 - předpokládaný termín zahájení:

6)

•
•
•
•

V dne

Přesná vzdálenost stavby od PUPFL (pozemku určeného k plnění funkce lesa) v případě,
že je tato vdálenost menší než 50 metrů (v případě větší vzdálenosti není nutno uvádět) : 

grafické znázornění místa zamýšlené stavby (akce)

seznam žadatelů obsahující údaje dle bodu 1) - pouze v případě více žadatelů

podrobný popis zamýšlené stavby (akce), studie, případně projektová dokumentace

Nedílnou součástí žádosti jsou následující přílohy :
(Bez předložení následujících podkladů nebude možné koordinované závazné stanovisko vydat!)

termín ukončení:

případná plná moc k zastupování vlastníka(ů) stavbou (akcí) dotčené nemovitosti

Podpis a razítko žadatele(ů)
V případě spoluvlastnictví musí být žádost podepsána 

nadpoloviční většinou vlastníků stavbou (akcí) dotčené 
nemovitosti počítanou podle velikosti podílů, případně jejich 

zplnomocněným zástupcem 

Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor VŽP, odd. životního prostředí
Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

Název stavby (akce), na níž je koordinované závazné stanovisko požadováno :

     IČ u právnické osoby:

ŽÁDOST O VYDÁNÍ 

 - jméno / obchodní název:

 - případně adresa pro doručování:

KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

Žadatel (vlastník stavbou (akcí) dotčené nemovitosti) :

Určení místa stavby (akce), na níž je koordinované závazné stanovisko požadováno :

Je-li žadatelem více osob, je třeba údaje (výše uvedené) o těchto dalších osobách připojit v samostatné příloze. 

dotčených orgánů  ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) a § 4 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění, a dle  § 136 a § 149 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

 - datum narození u fyzické osoby:

 - místo trvalého pobytu / sídlo:


