Městský úřad Mikulov
odbor stavební a životního prostředí
Náměstí 1
692 20 Mikulov

Žádost o závazné stanovisko podle §11 odst 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší
v platném znění (dále jen zákon) k řízení u stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
nevyjmenovaných v přloze č. 2 zákona
A. Žádám vás o závazné stanovisko k:
územnímu řízení
stavebnímu nebo obdobné řízení
k řízení o vydání kolaudačního souhlasu
B. Název akce:
C. Zdroje/zdrojů znečišťování ovzduší (je-li zdrojů víc, vypište je pod sebe):
Název / typ / výrobce
1.
D. Příkon [kW] / Palivo (U spalovacích zdrojů do velikosti příkonu 300kW)
1.
E. Umístění zdroje/zdrojů (adresa s číslem popisným nebo katastrální území s číslem parcely):

F. Žadatel
Jméno nebo Název
Adresa - ulice, čp./č.o.
- PSČ, obec
Datum narození nebo IČ
Telefon
Email
G. Investor
Jméno nebo Název
Adresa - ulice, čp./č.o.
- PSČ, obec
Datum narození nebo IČ
Telefon
Email

je-li shodný s žadatelem nevyplňujte

Příloha:
Projektová dokumentace
Technické údaje o zdroji, o předpokládaných spotřebách a emisích
Plná moc (v případě zastupování)

V

dne
…………………………………………..
podpis žadatele /razítko

Poznámky k vyplnění:
1. Formulář žádosti není závazný, lze použít jakýkoli vlastní s požadovanými údaji
2. U spalovacích zdrojů je nutno uvádět příkon (ne výkon). Pokud není uveden příkon od výrobce, lze
použít výpočet z výkonu a účinnosti.
Příklad:
Výkon 150 kW
Účinnost: 92 %
Příkon = Výkon/Účinnost = 150/(92/100) = 150/0,92 = 163,04 = 163 kW
3. Žádost o závazné stanovisko podávejte v souladu s tím, jaké řízení vede stavební úřad.
Ke každému samostatně vedenému řízení (ve kterém je předmětem povolení nevyjmenovaný zdroj
znečišťování ovzduší) je nutno podat samostatnou žádost o závazné stanovisko, protože závazné stanovisko
se vztahuje k danému řízení vedenému stavebním úřadem.
Viz §11 odst 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší:
Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k
řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v
příloze č. 2 k tomuto zákonu.
4. Přílohy k žádosti:
a) technické údaje o zdroji, o předpokládaných spotřebách a emisích (např. prospekt, technický list)
b) část projektové dokumentace, ze které vyplývá účel objektů, jejichž součástí je zdroj znečišťování
ovzduší a zákres umístění zdroje v daném objektu.
c) v případě zastupování Plná moc udělená k podání žádosti o závazné stanovisko

