
 

 

 
 

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice  
 Odbor životního prostředí 
 

 

 ŽÁDOST O SDĚLENÍ popř. ZÁVAZNÉ STANOVISKO ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
k záměru: ………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
žadatel:  
................…………………………………………………………………………………………………………… 
 
..…………………………………………………………………………………….……………………………….. 
 
……..………………………………………………………………………….………….…………………………. 
 
……………………………………………………………………………………….…………….......................... 
   u fyzických osob vyplňte:  jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu; 
   u právnických osob vyplňte:  název nebo obchodní firma, IČ, sídlo 

 
 
zasílací adresa (pokud se liší od výše uvedené) ……………………………………………….……………… 
 
..………………………………………………………………………………………………….….……………….. 
 
 
kontaktní osoba: …………………………………………… telefon:………………………….………………… 
 
                                                                                           e-mail:…………………….……………………… 
 
Vydané závazné stanovisko a projektová dokumentace bude vyzvednuta osobně na MěÚ 

Horažďovice, odbor ŽP  (označte ×)       ANO  □    NE  □ 

 
 
údaje o pozemcích, které mají být záměrem dotčeny: 

 
obec ……………………………………………………………………. 
 
katastrální území ……………………………………………………… 
 

 
 parcelní číslo pozemku                                              druh pozemku 
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Základní údaje o navrhovaném záměru: (uveďte údaje potřebné pro posouzení souladu záměru se 
zájmy chráněnými platnými právními předpisy v oblasti životního prostředí) 
 

Způsob zásobování objektu pitnou vodou 

 Záměr je bez nároku na zásobování vodou  (v celém dotčeném objektu) 

 Záměr klade nárok na zásobování vodou, které je řešeno:  

 stávající studna -  doložte legálnost (stavební povolení, kolaudace, nakládání s vodami) 

 stávající přípojka z veřejného vodovodu  

 bude zřízen nový vodní zdroj (studna) – doložte dokumentaci záměru studny 

 bude zřízena nová přípojka na veřejný vodovod  

 

Způsob likvidace odpadních vod: 

 Nevznikají v celém dotčeném objektu odpadní vody 

 Vznikají odpadní vody – likvidace odpadních vod je řešena: 

 stávající žumpa - doložte doklady o likvidaci odpadních vod za poslední 3 roky 

 stávající ČOV, septik - doložte platné povolení 

 stávající přípojka na veřejnou kanalizaci 

 nově řešeno - doložte dokumentaci záměru  

 

Způsob nakládání s odpady, které vzniknou realizací záměru:.…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..
………………………….…………………………………………………………………. 

Při výstavbě objektu dojde ke kácení zeleně?       □ ano     □  ne 

 
Stručný popis vnějšího vzhledu stavby: 

 Výška objektu…………………………………………………………………………...... 
 Barva fasády……………………………………………………………………………… 

 Tvar střechy…………………………………………………………………………….... 
 Krytina (druh, barva)………………………………………………………………………. 
 
Další údaje:  
 
 
 
 
Jméno (název), adresa (sídlo) zpracovatele projektové dokumentace: 

 

…………………………………………………………………………………………... 
Fáze realizace záměru: 
□ nerealizován 
□ realizace již započata 
□ již realizován 
 
Souhlasím s poskytnutím a zpracováním mých výše uvedených kontaktních údajů v souladu s GDPR. 
 
 
 
……….………………………………                         …………………………………………………………. 

místo, den                podpis žadatele a otisk razítka 
                                                                            (PO podpis dle výpisu z Obchodního rejstříku) 

 
K žádosti doložte: 

1. 1 × paré projektové dokumentace  

2. vyznačení umístění záměru  v kopii katastrální mapy 

3. stanovisko správce povodí – pokud to povaha záměru vyžaduje   


