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Městský úřad Trutnov 
Odbor rozvoje města 
Slovanské nám. 165 
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ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO  

ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
podle ustanovení § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 

ČÁST A 
 
I. Stavebník 

  fyzická osoba  

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná 
s místem trvalého pobytu), telefon*), e-mail*) 

  fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností 

jméno, příjmení, datum narození**), IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro 
doručování**), není-li shodná s místem trvalého pobytu), telefon*), e-mail*) 

  právnická osoba  

název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě též adresa pro doručování, není-li 
shodná s adresou sídla), telefon*), e-mail*) a osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby  
 
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 
 
II. Stavebník/žadatel žádá 

 samostatně 
 je zastoupen (na základě plné moci – nutno doložit): jméno, příjmení/název nebo obchodní firma, 

zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla, telefon (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná): 
 
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

III. Základní údaje o stavbě 

Název stavby – předmět žádosti 

  nová stavba   

  změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava) 

  soubor staveb  

  odstranění (stavby, terénní úpravy, zařízení) 

 



*) Nepovinný údaj 

**)  Vyplnění údaje není povinné, protože jde o referenční údaj obsažený v základních registrech. Poskytnutí údaje však může být požadováno za podmínek stanovených zákonem. 

Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování  Stránka 2 z 4 

 
............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 
Stupeň projektové dokumentace: 
 

 Územní řízení  Stavební řízení   Změna užívání stavby    Územní souhlas      

 Ohlášení stavby      Společné územní a stavební řízení 

 Odstranění stavby  Dodatečné povolení stavby 

 Změna stavby před dokončením                    Jiné ………………………………………………………... 

 

IV. Místo stavby (katastrální území, parcelní číslo, druh pozemku podle katastru nemovitostí, 
výměra) 

Katastrální území Parcela č. Druh pozemku podle katastru nemovitostí Výměra 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Jedná-li se o více pozemků, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: 
 
 

ČÁST B 
 
V. Identifikační údaje o předpokládané dokumentaci: 

 
Název dokumentace: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum zpracování: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zpracovatel: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zakázkové číslo: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
K předkládanému záměru bylo již dříve vydáno koordinované závazné stanovisko nebo závazné 
stanovisko orgánu územního plánování 
 

 ne 
 ano č. j. …………………………………..………….. ze dne ……………………….…… 
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VI. Další informativní údaje o předkládané dokumentaci: 

 
Záměr se nachází na území obce (případně více obcí) ležící ve správním území ORP Trutnov? (Batňovice, 
Bernartice, Dolní Olešnice, Hajnice, Havlovice, Horní Olešnice, Horní Maršov, Chotěvice, Chvaleč, Janské 
Lázně, Jívka, Královec, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Mladé Buky, 
Pec pod Sněžkou, Pilníkov, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Staré Buky, Suchovršice, Svoboda nad Úpou, 
Trutnov, Úpice, Velké Svatoňovice, Vlčice, Zlatá Olešnice, Žacléř). 
  ano  ne 
 
V případě odpovědi ANO, předloží žadatel projektovou dokumentaci v digitální podobě ve formátu *.PDF. 
 
V případě nejasností, zda mohou být zájmy dotčeny, se obraťte na příslušného pracovníka orgánu územního 
plánování. (tel.: 499 803 372, 499 803 240, 499 803 241, 499 803 242,  e-mail: oup@trutnov.cz) 
 
 
VII. K žádosti přiloženo: 

 
 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (podle § 1a vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů) 
 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území (podle § 1b vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů) 
 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (podle § 1c vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů) 
 Společná dokumentace k žádosti pro společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (podle § 
1d vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů) 
 Projektová dokumentace (podle § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) 
 Projektová dokumentace dopravních staveb (podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb) 
 Situační náčrt podle katastrální mapy + jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy 
(podle § 96 odst. 3 nebo podle § 105 stavebního zákona) 
 Dokumentace skutečného provedení stavby (podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) 
 Dokumentace bouracích prací (podle § 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) 
 Plná moc v případě zastupování žadatele 
 Jiné - uveďte:  

 

 

Další doložené přílohy žádosti o závazné stanovisko orgánu územního plánování 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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U P O Z O R N Ě N Í: 
 
 
Jestliže žadatel o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování neodstraní případné 
vady svého podání (např. nedodá požadovanou projektovou dokumentaci či další písemnosti), správní 
orgán závazné stanovisko neposkytne. 
 
Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně 
osobních údajů. Kategorie, účel zpracování a uchovávání osobních údajů jsou přístupné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na našich webových stránkách (https://www.trutnov.cz/cs/urad/gdpr/). 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že informaci o způsobu zpracování osobních 
údajů lze získat způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz shora).  
 
 

 

V ………………………………………… dne ………………………… 

 

 

 

 

 

 …………………………………….……………….. 

 podpisy žadatele nebo jeho zástupce. 


