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ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA
K PROVOZU STACIONÁRNÍHO ZDROJE
1. Základní informace:
Situace vzniká při procesu vydání územního nebo stavebního rozhodnutí a v řízení o vydání
kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v
příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Fyzická či právnická osoba, pro kterou bude vydáno územní nebo stavební povolení (příp.
kolaudační souhlas), dále osoby, které je zastupují na základě plné moci.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Získání písemného závazného stanoviska správního orgánu.
4. Způsob podání žádosti:
Podáním písemné žádosti s formulováním problematiky.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
PO, ST 8,00 - 17,00 hod, ÚT, ČT 8,00 - 16,00 hod, PÁ 8,00 - 14,00 hod.
Tel.: 378 033 201, 378 033 215
Fax: 378 033 202
E-mail: novakovas@plzen.eu
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
Datová schránka (ID): 6iybfxn (statutární město Plzeň)
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
Písemnou žádost, která musí obsahovat: název akce, adresu žadatele, adresu investora,
místo stavby (obec, ulice, katastrální území, parcelní číslo). Dále je třeba předložit
projektovou dokumentaci, kde je vyřešeno vytápění objektu. Žádost nemá předepsaný
formulář.
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Bez správních poplatků.
8. Lhůty pro vyřízení:
Běžně ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti.
9. Účastníci řízení:
Žadatel, případně osoby, které žadatele zastupují.
10. Další požadované činnosti:
Místní šetření, ústní jednání.
11. Právní úprava:
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Nelze se odvolat (nejedná se o rozhodnutí, ale o závazné stanovisko, jehož obsah je závazný
pro výrokovou část rozhodnutí jiného správního orgánu). Odvolání proti obsahu závazného
stanoviska se podává do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí u orgánu, který vydal
rozhodnutí, pro nějž bylo závazné stanovisko podkladem (příslušný stavební úřad).
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13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Sankční řízení ve formě pokut za přestupek v případě fyzických osob a ve formě pokut za
správní delikt v případě fyzické osoby podnikající a právnické osoby.
14. Správce postupu:
Odbor životního prostředí.
15. Datum, od kterého návod platí:
17. 6. 2013
16. Datum provedení poslední aktualizace:
23. 9. 2016
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
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