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VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA
MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ
1. Základní informace:
Koordinované stanovisko podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje poţadavky na
ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí. V tomto případě dotčeného orgánu
ochrany ţivotního prostředí, památkové péče, krizového řízení a dopravy. Smyslem
koordinovaného stanoviska je racionalizace a zjednodušení postupu pro žadatele tj.
náhrada veškerých závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů
vyžadovaných stavebním zákonem k určitému územnímu či stavebnímu záměru.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, iniciovat jednání apod.:
Ţádost podávají fyzické a právnické osoby.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Ţadatel podá ţádost na kterékoli podací místo úřadu. Přidělený pracovník vyhodnotí
úplnost ţádosti a zajistí, aby se příslušné dotčené orgány vyjádřili k této ţádosti.
Následně vydá za Magistrát města Plzně koordinované stanovisko.
4. Způsob podání žádosti:
Ţádost je třeba podat písemné formě, která umoţní posouzení dle zvláštních zákonů a
stanovení podmínek do výroku konečného rozhodnutí. Vzor ţádosti viz „Formuláře pro
tisk“.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Odbor ţivotního prostředí MMP
Kopeckého sady 11, Plzeň
PO, ST 8,00 - 16,00 hod, ÚT, ČT, PÁ 8,00 - 14,00 hod.
Podatelna Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň
Po, St
8,00 – 17,00 hod. Út, Čt 8,00 – 16,00 hod. Pá 8,00 – 15,00
Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně
Podatelna - Škroupova 5, Plzeň
Sídlo: Škroupova 4, Plzeň
Po, St:
8.00 – 17.00 hod.
Odbor památkové péče MMP
Kopeckého sady 11, Plzeň
PO,ST
8,00 - 16,00 hod, ÚT, ČT, PÁ 8,00 - 14,00 hod.
Odbor dopravy MMP
Škroupova 8, Plzeň
PO,ST
8,00 - 16,00 hod, ÚT, ČT, PÁ 8,00 - 14,00 hod.
Odbor krizového řízení MMP
Kopeckého sady 11, Plzeň
PO,ST
8,00 - 16,00 hod, ÚT, ČT, PÁ 8,00 - 14,00 hod.
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URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
Datová schránka (ID): 6iybfxn (statutární město Plzeň)
6. Formuláře, doklady a náležitosti:
Dle formuláře pro vydání koordinovaného stanoviska. Formulář "Ţádost o vydání
koordinovaného stanoviska" je k dispozici na portálu: Elektronické podání občana
7. Správní a jiné poplatky:
Bez poplatku.
8. Lhůty pro vyřízení:
30 dní ode dne podání ţádosti.
9. Účastníci řízení:
10. Další požadované činnosti:
Ţádné.
11. Právní úprava:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v
platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
12. Opravné prostředky:
Opravné prostředky nejsou stanoveny.
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Sankce nejsou stanoveny
14. Odpovědný správce popsaného postupu:
Za správnost návodu odpovídá Odbor ţivotního prostředí Magistrátu města Plzně.
15. Datum, od kterého návod platí:
1.1.2014
16. Datum provedení poslední aktualizace:
2. 10. 2015
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
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