Žádost o závazné stanovisko
dle § 13 odst. (1) zákona č. 406/2000 Sb.
I. ŽADATEL (označte jednu možnost a vyplňte prosím hůlkovým písmem)
☐ 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, popř. dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání
vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo
osoby a adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci
jako místo podnikání, popř. jiná adresa pro doručování
☐ právnická osoba
název nebo obchodní firma, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresa sídla,
popř. jiná adresa pro doručování, osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:
Jméno a příjmení / název firmy:
…….………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Adresa :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Kontaktní telefon: ………………………
E-mail: ……………………………………………………………..
Datum narození / IČO ………………………………………
Žadatel jedná: (označte jednu možnost a vyplňte prosím hůlkovým písmem)
☐ samostatně
☐ je zastoupen: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého
pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):
…….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Kontaktní telefon zástupce ……………………………………
E-mail zástupce …………..……………………………………
Plná moc přiložena: ANO / NE *
Způsob doručování (fyzická osoba a fyzická osoba podnikající označí jednu možnost)
☐ datovou schránkou

☐ poštou

☐ osobně

☐ e-mailem *

* v případě použití doručování pomocí e-mailu musí být žádost opatřena elektronickým
podpisem nebo do 5 dnů po odeslání žádosti musí být doručena písemná žádost s podpisem

Závazné stanovisko bude sloužit jako podklad k žádosti (označte jednu možnost):
☐ k žádosti o stavební povolení
☐ k žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení
☐ k ohlášení stavby
☐ k žádosti o změnu stavby před dokončením

II. IDENTIFIKACE STAVBY
a) Typ výstavby:
☐ výstavba nové budovy
☐ větší změna dokončené budovy
b) V případě změny stavby před dokončením - původní žádosti o stavební povolení podána
dne: ......................................................... (možno přiložit scan rozhodnutí o vydání stavebního
povolení
c) Přesný název projektové dokumentace:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
d) Stručné upřesnění budovy
Typ budovy

Ulice

Katastrální
území (název a
číslo)

Číslo popisné /
číslo orientační

Parcelní číslo

Označení
budovy v rámci
areálu

Přílohou žádosti je projektová dokumentace stavby obsahující minimálně:
1) Podepsaný originál nebo kopii (scan) podepsaného originálu průkazu energetické náročnosti
ke všem budovám, u kterých je stanovena povinnost ho mít zpracován
2) Průvodní zprávu
3) Souhrnnou technickou zprávu
4) Kompletní architektonicko-stavební řešení – technická zpráva a výkresová část

5) Projektovou dokumentaci techniky prostředí staveb – vytápění, chlazení, klimatizace a větrání,
příprava TV, FVE a další, pokud jsou tyto systémy součástí technického řešení budovy nebo
budov – technické zprávy a výkresové části. Přiloženy projekty TZB:
Vytápění

ANO / NE *

Větrání

ANO / NE *

Chlazení

ANO / NE *

Klimatizace

ANO / NE *

Příprava teplé
vody
FVE a jiné
tech. systémy

ANO / NE *
ANO / NE *

* nehodící se škrtněte

V ………………………………… dne ………………………

……………………………………………………..
Podpis žadatele

