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Městský úřad Mnichovo Hradiště 

Odbor životního prostředí 

Masarykovo náměstí 1 

295 21  Mnichovo Hradiště 

 
 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA 

Žádost o KZS je koncipována tak, aby Vám pomohla určit, zda se 

záměr dotýká jednotlivých dotčených orgánů. 

V případě, že jste na všechny body odpověděli NE nebo záměr 

nevyžaduje zásobování vodou, či odkanalizování, žádost nepodávejte, 

neboť podání žádosti o závazná stanoviska dotčených orgánů je 

v takovém případě bezpředmětné. 

Dále prosíme, zvažte, zda žádat o KZS v případě, kdy se záměr dotýká 

pouze 3 a méně dotčených orgánů (zda nezažádat jednotlivě). 

 

 

Žadatel:    

  

Jméno, popřípadě jména, příjmení / Obchodní firma - název      

  

Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu / Sídlo firmy (místo podnikání) 

 

    

Datum narození / IČ žadatele Kontaktní údaje žadatele – telefon / e-mail   

Žadatel jedná 

 samostatně         

 je zastoupen: jméno příjmení, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování; název nebo obchodní firma, adresa 

jejího sídla, osoba oprávněná jednat, nutno předložit plnou moc. 

Zmocněnec: 

  

Jméno, popřípadě jména, příjmení / Obchodní firma - název 

  

Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu / Sídlo firmy (místo podnikání) 

    

Datum narození / IČ zmocněnce Kontaktní údaje žadatele – telefon / e-mail   

 

Žádám tímto o vydání koordinovaného závazného stanoviska k záměru: 

 

  

(název stavby) 

 

• územní řízení  • odstranění stavby  

• stavební řízení  • kolaudace  

• společné územní a stavební řízení  • další (např. ohlášení)  

• územní souhlas  

• společné oznámení záměru  

 ..................................................... (vypsat) 

Způsob předání stanoviska 

(zvolenou možnost zaškrtněte křížkem) 

Osobní převzetí      

Zaslání poštou      

Zaslání do datové schránky      
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Jednoduchý popis stavby: 

  

  

  

  

Údaje o místu 

    

Název obce Název katastrálního území 

   

Parcelní čísla pozemků (v případě většího počtu pozemků se jejich seznam uvede v příloze žádosti) 

 

Bližší specifikace záměru 
 

1. Údaje potřebné pro posouzení souladu záměru se zájmy chráněnými zákonem o odpadech: 

 (v případě většího počtu druhů odpadů se uvedou v samostatné příloze žádosti nebo v přiložené PD) 

Katalogové číslo  

odpadu * 

Název odpadu * Výpočet (odhad) 

množství odpadu v t 

Způsob nakládání 

s odpadem ** 

    

    

    

    

    

    

    

    

* dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. 

** informace o využití příp. odstranění odpadů v příslušném zařízení s uvedením způsobu nakládání dle § 3 odst. 2 zákona, s 

předností nakládání v tomto pořadí – příprava k opětovnému použití (P), recyklace (R), jiné materiálové využití, např. 

zasypávání (M), energetické využití (E), skládkování (S).  

 

2. Údaje potřebné pro posouzení souladu záměru se zájmy chráněnými vodním zákonem: 

A) Řešení zásobování vodou 

• Záměr je bez nároku na zásobování vodou  

• Zásobování vodou je zajištěno stávajícím zdrojem : - ze stávající přípojky z veřejného vodovodu  

 - ze stávajícího vodního zdroje (studny)  

• Bude zřizována nová přípojka na veřejný vodovod  

• Bude zřizován nový vodní zdroj (studna)   

B) Způsob likvidace odpadních vod      

• Likvidace odpadních vod je řešena stávajícím zařízením: 

 - přípojkou do veřejné kanalizace   

 - jímka (žumpa)   

 - domovní ČOV  

 - 3komorový septik s pískovým filtrem  

• Bude zřizováno nové zařízení na odpadní vody: - přípojkou do veřejné kanalizace  

 - jímka (žumpa)   

 - domovní ČOV  

 - 3komorový septik s pískovým filtrem  

 - jiné  

 (jaké: ) 
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C) Ostatní 

• Likvidace dešťových vod: Ne  Ano  

pokud ano, jakým způsobem: vsakem na pozemku stavebníka   akumulační nádrž  vodní tok  

 

• Je záměrem dotčen vodní tok Ne  Ano  (jaký: ) 

 

• Je záměr ve stanoveném zátopovém území Ne  Ano  (jakém: ) 

 

• Je záměr ve stanoveném ochranném pásmu Ne  Ano  (jakém: ) 

 

3. Údaje potřebné pro posouzení souladu záměru se zájmy chráněnými zákonem o ochraně zemědělského 

půdního fondu (ZPF), zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o lesích: 

• Je plocha součástí ZPF Ano  Ne  

• Bylo požádáno o odnětí půdy ze ZPF Ano  Ne  

 

Pokud již bylo požádáno o odnětí půdy ze ZPF uveďte datum:  

 

Pokud již bylo vydáno závazné stanovisko / rozhodnutí o odnětí půdy ze ZPF, uveďte datum a č.j.: 

  

• Uvažuje se o kácení dřevin rostoucích mimo les Ano  Ne   

 

Pokud ano, uveďte počet a druh kácených dřevin, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí:…………..  

  

• Dotýká se záměr vodní plochy (vodního toku, rybníka apod.) Ano  Ne  

• Zasahuje záměr do prvků ÚSES (zasahuje do biokoridoru, biocentra) Ano  Ne  

 

• Dotýká se záměr lesních pozemků (PUPFL): - je na lesním pozemku Ano  Ne  

 - je do 50 m od okraje lesa Ano  Ne  
 

4. Údaje potřebné pro posouzení souladu záměru se zájmy chráněnými zákonem o ochraně ovzduší: 

Bude u záměru řešeno vytápění: Ano  Ne  

Jakým způsobem bude řešeno vytápění:  

Kotel na tuhá paliva, jmenovitý tepelný příkon kW, používané palivo   

Kotel na zemní plyn, jmenovitý tepelný příkon kW  

Krbová kamna, vložka, jmenovitý tepelný příkon kW, používané palivo   

Tepelné čerpadlo  

Elektrický kotel  

Jiný zdroj   

 

Ostatní zdroje znečišťování ovzduší:  

Čistírna odpadních vod pro méně než 10 000 obyvatel  

Zpracování dřeva o roční spotřebě materiálu menší než 150 m2  

Chov hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku do 5 t  

Lakovny a další provozy s projektovanou roční spotřebou organických rozpouštědel do 0,6 t  

Demolice  

Jiný zdroj  

 

5. Údaje potřebné pro posouzení souladu záměru se zájmy chráněnými zákonem o státní památkové péči: 

• Záměr se dotýká kulturní památky nebo je v jejím areálu: Ano  Ne  

• Záměr se nachází v památkově chráněném území: Ano  Ne  

 

6. Údaje potřebné pro posouzení souladu záměru s územním plánem: 

• Bylo požádáno samostatně o závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona: Ano  Ne  

• Pokud již bylo požádáno o ZS ÚÚP uveďte datum:  

 

• Pokud již bylo vydáno závazné stanovisko ÚÚP, uveďte datum a č.j.: 
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V dne    

 Podpis(y) žadatel(ů) 
 

 

Přílohy: 

1. Plná moc v případě zastupování žadatele. 

2. Projektová dokumentace v souladu s vyhl. 499/2006 o dokumentaci staveb, v platném znění, zpracovanou v rozsahu pro 

daný účel. 

3. Přehledná situace ve formátu A4 popř. A3 
 

Žadatel dále přiloží: 

1. V případě dotčení vodního toku, záplavového území nebo ochranného pásma vodního zdroje (OPVZ) přiložte 

navíc: 

− stanovisko správce vodního toku (Povodí Labe, s.p., Lesy ČR, atd.), správce povodí (Povodí Labe, s.p.), 

− vyjádření vlastníka vodního zdroje, pro který bylo stanoveno OPVZ v případě jeho dotčení. 

2. V případě odnětí ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) doložte navíc tyto doklady: 

− vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a zdůvodnění, proč je navrhované řešení 

z hlediska ochrany ZPF, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější, 

− katastrální mapa se zákresem navrhovaného odnětí (situace z projektové dokumentace), 

− výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu a vstupních údajů (nejde-li o odnětí, při kterém se 

odvody nestanoví, dle § 11a odst. 1 zákona), 

− plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ,,ZPF“ nebo rekultivována zalesněním či 

zřízením vodní plochy (dle vyhlášky č. 13/1994 Sb.), 

− bilance skrývky a návrh způsobu jejich hospodárného využití (dle vyhlášky č. 13/1994 Sb.), 

− vyhodnocení a návrh alternativ (dle § 7 odst. 1 a 2 zákona), 

− výsledky pedologického průzkumu, 

− údaje o odvodnění a závlahách, 

− údaje o protierozních opatřeních, 

− zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen ,,BPEJ“) s vyznačením tříd ochrany (lze získat 

např. z podkladů příslušného územního plánu). 

3. V případě zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) ve smyslu § 4 odst. 3/ zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny přiložte navíc: 

− stanovisko správce vodního toku, dojde-li k dotčení vodního toku, 

− souhlas vlastníků dotčených pozemků. 

4. V případě umístění záměru ve vzdálenosti do 50 m od lesa přiložte navíc: 

− soupis pozemků určených k plnění funkcí lesa ("lesních pozemků") ve vzdálenosti do 50 m od stavby 

− vyjádření vlastníků lesních pozemků do 50 m od stavby ke stavbě 

5. V případě odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) doložte navíc tyto 

doklady: 

− snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, případně geometrický plán, 

− doklady o vlastnických právech k pozemku, 

− údaje lesního hospodářského plánu nebo osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení 

do hospodářských souborů a kategorií lesa, 

− komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech, 

− výpočet poplatku za odnětí, 

− vyjádření vlastníka příp. uživatele dotčeného pozemku, 

− vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické osoby pověřené touto funkcí, 

− další doklady dle potřeby a posouzení např. projekt rekultivace, projekt zalesnění. 


