
 

VZOR (ZÁVAZNÉHO) STANOVISKA  

DOTČENÉHO SPRÁVNÍHO ORGÁNU/ÚŘADU 

 

 

označení správního orgánu/úřadu 

věcně a místně příslušného k vydání zá-

vazného stanoviska ve správní věci 

 

 

 

 

 

Vaše značka/datum  Naše č. j.  Spis.zn. 

Oprávněná úřední osoba/tel.    Místo/Vročení 

 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO/STANOVISKO 

k žádosti o vydání územního rozhodnutí o .............. 

k žádosti o vydání stavebního povolení na .................. 

 

 

Žadatel ............................................ podal dne .................... roku ........ žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pod ná-

zvem „...........................................................................................“; územní řízení vedeno pod č.j. ...................................................... 

 

alter.: Žadatel .......................................... podal dne .................... roku ...... žádost o vydání stavebního povolení na stavbu pod 

názvem „......................................................................................................................................“. 

stavební řízení vedeno pod č.j. .............................................................................................................................................................. 

 

 

.................... (název dotčeného správního orgánu/úřadu) jakožto dotčený správní orgán/úřad 

 

vydává 

 

v souladu s ustanovením zákona ...................., ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění v něm stanoveného, na 

žádost ................................ (označení žadatele / označení stavebního úřadu) 

 

v předepsané lhůtě 

 

toto 

 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO/STANOVISKO 

DO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ/STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ/SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
 

[PRO UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NAHRAZUJÍCÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ] 

 

Odbor .............. se žádostí na ........................... 

 

souhlasí/nesouhlasí 

s umístěním stavby / s povolením stavby 

 

 

za těchto podmínek: 

 

1. ...............................................................................................................................................................................................  

 

2. .............................................................................................................................................................................................. 

 

3. .............................................................................................................................................................................................. 

 

4. .............................................................................................................................................................................................. 

 

5. .............................................................................................................................................................................................. 

 

6. V navazujícím/navazujících stupni/stupních projektové dokumentace (pro stavební povolení/pro provádění stavby) 

odbor ................... požaduje v dokumentaci zpracovat (zpřesnit/doplnit.....) 

znak aSdresát 



 

 

 

 

6.1. ................................................................................................................................................................................................  

6.2. ................................................................................................................................................................................................ 

6.3. ................................................................................................................................................................................................ 

6.4. ................................................................................................................................................................................................ 

6.5. ................................................................................................................................................................................................ 

 

7. Pro kontrolu plnění stanovených podmínek při provádění stavby odbor ...................... požaduje na kontrolních pro-

hlídkách sledovat tyto skutečnosti: 

 

7.1. ................................................................................................................................................................................................ 

7.2. ................................................................................................................................................................................................ 

7.3. ................................................................................................................................................................................................ 

7.4. ................................................................................................................................................................................................ 

7.5. ................................................................................................................................................................................................; 

 

k provedení kontrolních prohlídek vyžaduje/nevyžaduje přizvat k osobní účasti. 

  

 

Odůvodnění: 

 

Odůvodnění stanovených podmínek s uvedením: 

 právního/právních předpisu/předpisů, na jehož/jejichž základě a k jehož/jejichž provedení se stanovisko/vyjádření/jiné 

opatření vydává 

 normy/norem, jestliže její/jejich aplikace v konkrétním případě připadá v úvahu s jejich konkrétní specifikací a určením 

požadavků a podmínek, jejichž splnění bude následně kontrolováno 

 dalších rozhodných a věcně a právně relevantních skutečností, které vedly správní orgán k výše uvedenému stanovis-

ku/vyjádření/jinému opatření a z něhož je patrné, jakými úvahami byl správní orgán veden, z jakých skutečností vycházel 

a jaký záměr sledoval 

[zcela výjimečně lze uvést na závěr této pasáže případná doporučení a pokyny investorovi, popřípadě architektovi; tato část 

může usnadnit orientaci a zlepšit informovanost, nemá však vynutitelnou-závaznou povahu] 

 

 

P o u č e n í 

 

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání. V souladu s ustanovením § 149 správního řádu lze podat odvolání 

do podmínek tohoto závazného stanoviska pouze prostřednictvím odvolání do správního rozhodnutí, pro který je toto závazné 

stanovisko vydáno. 

 

 

 

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

(vlastnoruční podpis, otisk razítka, 

označení oprávněné úřední osoby  

a její funkce) 

 

 

ROZDĚLOVNÍK: 

 

Stavební úřad ....................................................................................................................................................................................... 

 

 


