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Úřad městské části Praha 21, Odbor životního prostředí a dopravy 

 Staroklánovická 260,  190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy 

    Žádost o souhrnné stanovisko dotčeného orgánu 
                                                        pro stavbu 

  

Název stavby ………………………………………………………………………………. 

 

katastrální území……………………………..   parcelní číslo…………………………… 

  

 

Žadatel: 

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

  Jméno, příjmení, firma 

 

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

                       IČO / datum narození 

 

  ………………………………………………………………………………….. 

  adresa vč. PSČ 

 

  ………………………………………………………………………………….. 

  telefonní kontakt, e-mailový kontakt 

 

                      Datová schránka      ANO    NE 

 

 

 Uveďte prosím, zda si stanovisko: 

 

1.  vyzvednete na vyzvání ( písemné – telefonické) 

  

2.  zaslat poštou 

 

3.  zda se má předat stavebnímu úřadu  -  pod jakým jednacím číslem tam projekt máte  

 

 

Datum:………………..                    Podpis:…….………………………. 

 

 
Náležitosti: 

1. Jedno paré kompletní projektové dokumentace – nutné zpracování  zastavěné a zpevněné 

plochy stávající i nové ( přehledný výpočet i zákres v situaci), zakreslení stávajících 

stromů do situace, velikost parcely, nutnost kácení… 

2. Údaj, zda je pozemek připojen ke komunikaci ( má vjezd, vrata)  v místě, kde plánujete 

vjezd 

3. Plnou moc – v případě, že zastupujete majitele  

4. Řešení likvidace odpadů při stavební činnosti podle zák. O odpadech č. 185/2001 Sb., ve 

znění pozdějších  předpisů a souvisejících předpisů. Umístění sběrné nádoby na odpad 

v souladu s vyhláškou 5/2007 Sb. o odpadech. 

5. Ochrana ovzduší – informace o vytápění ( typ kotle,výkon,způsob odkouření, krb)  
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6. Doprava – popis a situace dopravního připojení (popište způsob připojení objektu na 

pozemní komunikaci – např. objekt je již připojen stávajícím vjezdem; stávající připojení 

bude upraveno; objekt bude napojen novým sjezdem a přiložte situaci, ze které bude způsob 

připojení zřejmý). A doprava dále viz body 7., 8. 

 

7. Popis a rozsah záborů veřejných komunikací – v případě zásahu do uličního prostoru – např. 

výkopy pro přípojky IS, zařízení staveniště, lešení, apod.; přiložte situaci, ze které bude 

patrný rozsah dočasného záboru, předpokládanou dobu trvání záboru, a nebo  uveďte, že 

k záboru veřejných komunikací nedojde. 

 

8. U komerčních prostor – uveďte návrh režimu zásobování  předmětné provozovny, vč. počet 

a hmotnost vozidel/1 den, za týden, atd., dále trasu příjezdu zásobovacího vozidla po 

místních komunikacích, atd. 

 

9. Pokud budou dotčeny zájmy chráněné zákonem č.254/2001 Sb. , o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude předloženo stanovisko 

správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti a stanovisko 

příslušného správce drobného vodního toku k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo 

činnosti, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem. 

 


