
Magistrát města České Budějovice 
odbor ochrany životního prostředí 
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1 
České Budějovice        
370 92     

 
Žádost o stanovisko odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice            
 

NÁZEV AKCE: ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

NA PARCELE (PARCELÁCH) ČÍSLO: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ČÍSLO JEDNACÍ PŘEDCHOZÍHO STANOVISKA OOŽP (POKUD BYLO VYDÁNO):……………………….……………………………………. 

DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI: 
o územní řízení  
o stavební řízení  
o ohlášení stavby 
o jiný účel: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

DODATKY K ZAMÝŠLENÉMU ZÁMĚRU (vhodné zakroužkujte, popřípadě vypište): 

 JE SOUČÁSTÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 
o Žádost podána dne:……………….  
o Souhlas vydán dne:………………. 

 JE NA LESNÍM POZEMKU NEBO VE VZDÁLENOSTI DO 50 M OD LESA 

o V případě, že ano – kolik metrů?……………….  

 UVAŽUJE SE S KÁCENÍM DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES 

 JE V BLÍZKOSTI VODNÍHO TOKU, VODNÍHO DÍLA apod. (50-100m)                           ANO NE 

 JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE ŘEŠENO ODKANALIZOVÁNÍ  

o Jímka / domovní čistírna / napojení na kanalizaci / jiné……………………………………………………... 

 JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE ŘEŠENO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

o Přípojka /  studna /   vrt………………………………………………………………………………………………………… 

  

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

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

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

Telefon: ……………………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………………… 

Způsob převzetí:   
o osobně  
o poštou  
o datová schránka 
 

DATUM………………………………………………………………PODPIS: …………………………………………………………….. 

OTOČIT 

   ANO        NE 

ANO  NE 

  

ANO  NE 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA ŽADATELE: 



 

 

 

 ŘEŠENO VYTÁPĚNÍ OBJEKTU   ANO  /  NE (v tomto případě dále nevyplňujte) 

 

o Druh paliva: dřevo / plyn / uhlí /elektro a jiné………………………………………………………………….. 
 

o Krbová vložka (krbová kamna):   s výměníkem / bez výměníku 
 

o Výkon zdroje (krbové vložky s výměníkem, plynového kotle, kotle na tuhá paliva…) 
 
 (kW):…………………………………………………………….. Emisní třída:………………………………………… 

 
 

 
 TECHNOLOGICKÉ ZDROJE (autodílna, truhlářství, zemědělská výroba, obrábění kovů, 

svařování. Doplňkový zdroj - dieselagregát……) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

. 

                                                                                   

 

    PŘÍLOHY: 
 Projektová dokumentace obsahující: 
o Technickou zprávu 
o Situaci 
o Popis, jak bude nakládáno se stavebním odpadem 
o Projektovou zprávu k vytápění (u vytápěných staveb) - technická zpráva musí obsahovat: 

specifikace zdrojů s uvedením kategorizace (příloha č. 2 zákona o ochraně ovzduší), popis provozu 
– technologie) 

 Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) 
 Katastrální mapa (s měřítkem) 
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