
MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA 
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE 
ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV 

 
 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA 

 
podle ustanovení § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů  

 

I. Identifikační údaje stavby  

(název stavby / změny stavby, druh a účel stavby / změny stavby, místo stavby / změny stavby / dělení 
nebo scelování pozemku – obec, ulice, číslo popisné / evidenční) 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

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

 

II. Pozemky, na kterých se stavba umisťuje 

katastrální území parcelní č. 
druh pozemku podle katastru 

nemovitostí 
výměra 

    

    

    

    

Umisťuje-li se stavba / změna stavby na více pozemcích / stavbách, žadatel připojuje údaje obsažené 
v tomto bodě v samostatné příloze:   ano         ne 

 

III. Popis akce 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

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



........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

IV. Identifikační údaje žadatele 

   fyzická osoba  
 (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování) 

   fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností 
 (jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo 
 v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)) 

   právnická osoba  
 (název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná 
 adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby)  

Jméno a příjmení/ Název:………....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

Adresa:........................................................................................................................................................... 

Datum narození/IČO:...................................................................................................................................... 

Telefon/ mobilní telefon: ............................................................................................................................... 

Fax / e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datová schránka: ……………............................................................................................................................. 

 

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné 
příloze: 

   ano                  ne 

 

V. Žadatel jedná  

  samostatně      
   je zastoupen fyzickou osobou  

 (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)) 
   je zastoupen fyzickou osobou podnikající 

 (jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo 
 v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)) 

   je zastoupen právnickou osobou  
 (název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná 
 adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby)  

Jméno a příjmení/ Název:………....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

Adresa:........................................................................................................................................................... 



Datum narození/IČO:...................................................................................................................................... 

Telefon/ mobilní telefon: ............................................................................................................................... 

Fax / e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datová schránka: ……………............................................................................................................................. 
 
Závazné stanovisko bude sloužit jako podklad (označte jednu, nebo více možností): 
 

k žádosti o vydání územního rozhodnutí 
 o umístění stavby nebo zařízení 
 o změně využití území 
 o změně vlivu užívání stavby na území 
 o dělení nebo scelování pozemků 
 o ochranném pásmu 

k veřejnoprávní smlouvě 
 o umístění stavby  
 o změně využití území  
 o změně vlivu užívání stavby na území 

k oznámení záměru k vydání územního souhlasu 
 o umístění staveb a jejich změn 
 o změně využití území 

ke společnému územnímu souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru 
k územnímu rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby 

na území a o dělení a scelování pozemků vydávaná ve zjednodušeném územním řízení 
ke společnému povolení 
k souhlasu se změnou v užívání stavby  
k povolení ke změně v užívání stavby  
k dodatečnému povolení stavby  
k povolení stavby v opakovaném stavebním řízení  
k povolení změny užívání dočasné stavby nebo změny na stavbu trvalou  
k dodatečnému povolení terénních úprav a zařízení  
k povolení stavby speciálním stavebním úřadem, jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní 

souhlas 
 
          
 

………………………………………………….. 
                                                                                                       podpis 
 

 

V ………………………………           dne ………….…………                                                                           
 

Přílohy:  
- dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
- plná moc ⃰ 
- příloha k bodu II žádosti ⃰ 
- příloha k bodu IV žádosti ⃰ 

 
⃰ nehodící se škrtněte 


