Městský úřad Litovel
Odbor životního prostředí
nám. Přemysla Otakara 778/1b
784 01 Litovel

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA (KZS)
podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho změn.

pro územní řízení

pro stavební řízení

pro územní souhlas

pro ohlášení stavby

pro dodatečné povolení stavby

pro změnu stavby před dokončením

pro uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby

pro odstranění stavby

pro uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby
pro uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby
pro společný územní souhlas a souhlas s ohlášením stavebního záměru
pro společné územní a stavební řízení
pro jiný účel (nutno uvést) ……………………………………………………………………

Název stavby:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

I. ŽADATEL O KZS
fyzická osoba
Jméno a příjmení

(stavebník, v případě kulturní památky vlastník; v případě stavby umístěné v ochranném pásmu nemovité
kulturní památky nebo v památkové zóně vlastník, správce, uživatel):

fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností
………………………………………….…………………………………………………………

Datum narození / IČO ………………………………………………………….………………………………….……..
Adresa trvalého pobytu ………………………………………………………………….………………………….……..
Adresa doručovací / Adresa sídla …………………………………………………………………………………………
…..…………………..……….……………………………………………………………………………………….…..…..
Telefon: ……………….……………………………… e-mail: …………………………………………..………………..
právnická osoba
Název / Obchodní firma …………………………………………………………..………………………….……….……
IČO

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

Adresa sídla

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

Adresa doručovací

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

Město Litovel / Městský úřad Litovel
Adresa: nám. Př. Otakara 778/1b 784 01 Litovel
IČO: 00299138
č. účtu: 19-3620811/0100

Tel.: +420 585 153 111
DS: 4rub4s3
Email: sekretariat@mestolitovel.cz
www.litovel.eu

Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby …….………..………….………………………..….……..……...
Telefon: .……………………………………………… e-mail: ………….…………………….…………….………..…...
Žadatel jedná:

samostatně

je zastoupen (plná moc)

identifikační údaje zastupující osoby (např. projektant, projekční firma, jiný)
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma ……………………………………………..………………………...
IČO / datum narození .…………………..…………………………………………………………………...……………
Adresa (sídlo, místo podnikání, místo pobytu) .………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Adresa doručovací

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

Telefon: …….………...……..……………......……… e-mail: .….…………………………………………….…….……

II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
Umístění stavby
parcelní č.

katastrální území

druh pozemku podle katastru
nemovitostí

Jedná-li se o více pozemků, připojí se soupis dotčených parcel v samostatné příloze:

ano

ne

Jednoduchý technický popis stavby:
………………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………

Město Litovel / Městský úřad Litovel
Adresa: nám. Př. Otakara 778/1b 784 01 Litovel
IČO: 00299138
č. účtu: 19-3620811/0100

Tel.: +420 585 153 111
DS: 4rub4s3
Email: sekretariat@mestolitovel.cz
www.litovel.eu

Přílohy:
- plná moc v případě zastupování stavebníka
- kopie snímku z katastrální mapy
- situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy vč. parcelních čísel se zakreslením požadovaného
záměru, s vyznačením vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb
- dokumentace zpracovaná v rozsahu pro daný účel dle zákona č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů
- jiné – uveďte: ……………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………………………………………………………….…….…

V………………………….……….. dne ……….……..

.................................................................................
Podpis žadatele nebo jeho zástupce, razítko

Město Litovel / Městský úřad Litovel
Adresa: nám. Př. Otakara 778/1b 784 01 Litovel
IČO: 00299138
č. účtu: 19-3620811/0100

Tel.: +420 585 153 111
DS: 4rub4s3
Email: sekretariat@mestolitovel.cz
www.litovel.eu

