
MĚSTSKÝ  ÚŘAD KUŘIM 
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí 

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, vyřizuje: Ing. Linda Franková, tel. 541422343, e-mail: frankova@kurim.cz 

 
 
 
 

ŽÁDOST O KOMPLEXNÍ VYJÁDŘENÍ  
 
 
Název akce : ………………………………………………………………………………… 

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

Katastrální území : …………………………………………………………………………. 

Parcelní čísla dotčených pozemků : ……………………………………………………… 

 

Identifikace žadatele: 

Jméno a příjmení (FO): ……………………………………………………………………… 
(popř. název PO) 

Ulice : …………………………………………………... č.p : ……………………………….  

Obec : ………………………………………………….. PSČ : ……………………….…….  

Tel : …………………………, E-mail: ………………………………………………….…… 

 

Žadatel je zastoupen:  

Jméno a příjmení (FO): ……………………………………………………………………… 
(popř. název PO) 

Ulice : …………………………………………………... č.p : ……………………………….  

Obec : ………………………………………………….. PSČ : ……………………….…….  

Tel : …………………………, E-mail: ………………………………………………….…… 

 

 

V …………, dne………………                               Podpis:…………………………….. 

 

 

Příloha:  

- přípravná dokumentace, zpracovaná v rozsahu k územnímu řízení příp. ke stavebnímu 

povolení, z dokumentace musí být patrné zejména: 

1) základní parametry akce, zejména pak půdorysné rozměry, výška objektu, tvar střechy, 

apod.  

2) bilance odpadů vzniklých při realizaci výše uvedené akce (tzn. uvedení katalogových 

čísel a názvů druhů odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování 



vlastností odpadů + předpokládané množství a způsoby „likvidace“ odpadů dle zákona 

541/2020 Sb., o odpadech, tj. typ koncového zařízení (např. využití recyklací, využití 

spalováním apod.).  

3) charakteristika zdroje znečisťování ovzduší (spalovací stacionární zdroje – typ zdroje, 

včetně jeho umístění, topícího média a jmenovitého tepelného příkonu, popř. 

jmenovitého tepelného výkonu a tepelné účinnosti; recyklační linky, lakovny, atd.) 

4) umístění objektu, případně místo činnosti ve vztahu k pozemkům sloužící k plnění funkcí 

lesa, rozsah dočasného a trvalého záboru pozemků sloužících k plnění funkce lesa a 

případné omezení ve využívání těchto pozemků, rozsah dočasného a trvalého záboru 

zemědělského půdního fondu. 

5) informace o tom, zda dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les a v jakém rozsahu.  

6) informace o napojení na vodovodní řad a splaškovou kanalizaci, způsob svádění 

dešťových vod, informace o vybudování vlastní studny 

 

Doklady:  

− kopie katastrální mapy se zakreslením stavby (situace širších vztahů), 

− doklad o vlastnictví pozemků, 

− doklad o právní subjektivitě žadatele (pokud je PO), 

− pověření k zastupování ze strany žadatele, 

− stanovisko správce povodí v případě, že stavba má být realizována ve vyhlášených 

záplavových územích vodních toků a nebo v blízkosti vodního toku a nebo se vodního 

toku bude dotýkat    

   

 

 

 


