
                                                                               Městský úřad Turnov 
              odbor rozvoje města 
                                Antonína Dvořáka 335 
                                            511 01 Turnov 

 
 
                                                             V………………………...............    dne………………… 

 

ŽÁDOST  O  KOORDINOVANÉ  ZÁVAZNÉ  STANOVISKO 

Podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

Pro vydání koordinovaného závazného stanoviska JE VŽDY NUTNÉ PODAT PROJEKTOVOU 
DOKUMENTACI V PAPÍROVÉ PODOBĚ, která bude následně podána na stavební úřad. 
Dokumentace v papírové podobě bude opatřena doložkou s údaji o vydaném stanovisku a vrácena 
žadateli, aby ji mohl předat na Stavební úřad. 
 
Pro urychlení zpracování žádosti prosíme o předání projektové dokumentace i V ELEKTRONICKÉ 

PODOBĚ (pouze jeden způsob elektronického podání - nejlépe ve formátu.pdf - CD, e-mail, úschovna 

apod.): průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, zákres do katastrální mapy, situaci, 

koordinační situaci, pohledové výkresy, řezy, půdorysy a popř. vizualizace, situaci širších vztahů, 

výkres řešení zeleně apod.  Dodání dokumentace v elektronické podobě znamená reálné 

zrychlení vydání stanoviska. Součástí elektronické dokumentace musí být čestné prohlášení 

projektanta o vzájemné shodnosti elektronické a papírové verze. V případě, že v následné 

stavebním řízení bude zjištěno, že papírová a elektronická verze dokumentace není shodná, 

bude nutné vydat nové koordinované stanovisko. 

 

Koordinované závazné stanovisko obsahuje (všechna níže vyjmenovaná) dílčí stanoviska 
dotčených orgánů v rámci Městského úřadu Turnov: 
 
 

 Orgán ochrany přírody a krajiny    (Odbor životního prostředí) 
 Orgán ochrany vody      (Odbor životního prostředí) 
 Orgán ochrany ovzduší     (Odbor životního prostředí) 
 Orgán ochrana lesa     (Odbor životního prostředí) 
 Orgán ochrany zemědělského půdního fondu  (Odbor životního prostředí) 
 Odpadového hospodářství      (Odbor životního prostředí) 
 Orgán silniční       (Odbor dopravní) 
 Ochrana památek        (Odbor školství, kultury a sportu) 
 Integrovaný záchranný systém            (Odbor správní) 
 Orgán územního plánování              (Odbor rozvoje města) 

 

 

Každý stavební záměr nevyžaduje koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Turnov.  
Doporučujeme předem konzultaci na Stavebním úřadě, který rozhoduje o změnách v území a určuje 
nutné podklady. 
Jedná se především o stavby inženýrských sítí, přípojky inženýrských sítí, dále vrtané studny, 
které nejsou součástí další stavby, a také drobné stavby typu pergol a bazénů. Tyto stavby lze 
řešit na úrovni dotčených orgánů státní správy pouze souhrnným stanoviskem životního 
prostředí či dopravy. Tato parciální stanoviska mohou být vydána zásadně rychleji, než 
koordinovaná stanoviska. Proto prosím věnujte konzultacím se stavebním úřadem nutný čas. 
 
 
 
 

 



I. INVESTOR - tyto údaje je nutné vyplnit zodpovědně 

 

  jméno a příjmení (název firmy):  ........................................................................................................ 

  datum narození (IČ firmy):   .............................................................................................................. 

  místo trvalého pobytu (sídlo firmy): ................................................................................................... 

  datová schránka:     ANO     x      NE  ………   popř.  ID datové schránky:  …………………………   

  jiná adresa pro doručování: ............................................................................................................... 

  email a telefonické spojení:  .............................................................................................................. 

  zastupující osoba na základě plné moci:   ........................................................................................ 

  datum narození  (IČ) zastupující osoby:  ………………………………………………………………. 

  další údaje, které si přejete sdělit:  .................................................................................................... 

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

 

II. PŘEDMĚT  ŽÁDOSTI  

   

Název akce  (dle projektové dokumentace) :     ………….………………………………………….... 

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

Stručný popis co stavba zahrnuje (výčet stavebních objektů):  ………………………………..….. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

III.   DOTČENÉ  POZEMKY  STAVBOU – všechny, na kterých se bude stavět (týká se i inž. sítí) 

 

obec katastrální území parcelní číslo druh pozemku dle KN 

    

    

    

    

    

    

Jedná-li se o více pozemků, připojují se údaje obsažené v bodě III. v samostatné příloze**:   ANO     NE 



IV.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDANÉ DOKUMENTACI 
 

 
Název dokumentace:  ....................................................................................................................... 

Datum zpracování: ..............................................   Číslo zakázky:   ............................................... 

Zpracovatel: ....................................................................................................................................... 

Stupeň dokumentace: .........................................  Číslo paré: ........................................................ 

Elektronická verze projektové dokumentace:  ANO     x      NE 

Čestné prohlášení projektanta*: ANO     x      NE   

 

Prohlašuji, že jsem veškeré údaje uvedl(a) pravdivě a jsem si vědom(a) důsledků, příp. trestních následků 

v případě zjištění nepravdivých nebo neúplných údajů. Zároveň souhlasím s tím, že projektová dokumentace 

bude naskenována a uchována v evidenci spisové služby (Athéna) Městského úřadu Turnov, a v případě 

potřeby bude projektová dokumentace poskytnuta členům komisí rady Města k projednání uvedeného záměru.  

 

Podpis investora: ………………………………………………… 

 
 
 
Přílohy žádosti:  Dokumentace zpracovaná v rozsahu pro daný účel, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a č. 

503/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace musí být podle citovaných vyhlášek zpracovaná v 

takovém rozsahu a podrobnostech s ohledem na podmínky území a charakter stavby, aby umožnila posouzení 

záměru v rámci vydání podmiňujících dílčích závazných stanovisek. Projektová dokumentace v papírové 

podobě bude vrácena žadateli, s označením doložky na dokumentaci, aby ji mohl předat na stavební 

úřad.  

 

Povinné přílohy k žádosti (pokud stavební úřad nevyžaduje PD dle vyhlášky): 

 Zákres umístění stavby do katastrální mapy včetně uvedení odstupových vzdáleností od hranic pozemku 

a situaci širších vztahů, 

 zákres situace inženýrských sítí,  

 zákres dopravního napojení na komunikace,  

 pohledové výkresy stavby, řezy stavby,  

 jednoduchý popis stavby s uvedením základních technických parametrů (průvodní a souhrnná zpráva), 

 plná moc (kopie) v případě zastupování investora.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Nutno doložit čestné prohlášení jako samostatnou přílohu žádosti o koordinované závazné    

     stanovisko o souladu tištěné a elektronické verze dokumentace. 


