Magistrát města Děčín
Odbor životního prostředí
Mírové nám.1175/5 405
38 Děčín IV

Žádost o vydání souhrnného stanoviska odboru životního prostředí
k územnímu rozhodnutí
ke stavbám, terénním úpravám, k zařízením a udržovacím pracím nepodléhající stavebnímu povolení
ani ohlášení
ke společnému územnímu a stavebnímu řízení
k územnímu souhlasu
ke společnému územnímu souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru
k odstranění stavby
k stavebnímu řízení
ke změně stavby před jejím dokončením
k podnikatelskému záměru
k dokumentaci EIA
k územně plánovací dokumentaci
ostatní
ke kolaudaci stavby
o stanovisko
o změnu stanoviska č.j.
o doplněk k souhrnnému stanovisku č.j.

ze dne
ze dne

Název akce :

Identifikace žadatele:
(Jméno, adresa a datum narození u fyzické osoby; název, sídlo a IČ u osoby právnické či podnikatele) :

Zastoupen :

Telefon. :
Zpracovatel projektu :
Údaje o stavbě:
Katastrální území :
Čísla pozemků :

Stručný popis stavby (v případě terénních úprav množství a druh použitého materiálu) :

Nakládání s vodami
Způsob zásobování vodou:

Způsob odkanalizování
Na pozemku dotčeném stavbou se nachází stávající vodní zdroj (studna)

ANO

NE

V případě využití stávajícího vodního zdroje je nutné doložení právního stavu (stavení, kolaudační rozhodnutí)

Nakládání s odpady
Předpokládaná produkce odpadů při stavbě - druh, množství a způsob jejich využití či odstranění :

Ochrana ovzduší
I./ Spalovací zdroje (způsob vytápění, palivo, typové označení a jmenovitý tepelný příkon stacionárního
zdroje znečišťování ovzduší – kotle, krbu apod.) :

II./ Technologické zdroje - specifikace zdrojů (dle přílohy č.2 k zákonu č. 201/2012 Sb., dle vyhlášky č.
415/2012 Sb.)

Ochrana přírody a krajiny
Budou předmětnou stavbou dotčeny dřeviny rostoucí mimo les (kácení, výkopové práce…)?
ANO
NE (v případě
odpovědi ANO uveďte počet stromů nebo plochu v m2 u keřového porostu, nejsou-li tyto údaje obsaženy v projektové
dokumentaci)

Projekt sadových úprav

Stavba se nachází do 50 m od lesa

ANO

NE

Stavbou dojde k záboru zemědělského půdního fondu
Stavbou dojde k záboru lesního půdního fondu

ANO
ANO

NE
NE

(v případě odpovědi ANO uveďte číslo pozemkové parcely, katastrální území, zábor v m2 zakreslený do katastrální mapy, nejsou-li
tyto údaje obsaženy v projektové dokumentaci)

K žádosti přiloženo :
1.
Projektová dokumentace k územnímu řízení
2.
Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení
3.
Projekt sadových úprav
4.
Zastavovací plán + popis stavby
5.
Popis záměru využití území
6.
Stanovisko správce povodí

Stanovisko : bude vyzvednuto osobně
Případné informace na tel. žadatele:

datum a podpis žadatele

zasláno prostřednictvím pošty (nehodící se škrtne)

