
Městský úřad Holice
Odbor životního prostředí

Žádost o vydání závazného stanoviska dle ustanovení § 11 odst. 3
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovdzuší pro stacionární zdroj/zdroje

znečišťování ovzduší neuvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu

1) Věc

Žádost o závazné stanovisko k územnímu řízení

Žádost o závazné stanovisko k územnímu souhlasu

Žádost o závazné stanovisko ke stavebnímu řízení

Žádost o závazné stanovisko k vydání kolaudačního souhlasu

2) Provozovatel (jméno a příjmení/název právnické osoby; adresa trvalého pobytu/sídlo; IČ):

3) Zástupce povozovatele (jméno a příjmení/název právnické osoby; adresa trvalého pobytu/sídlo; IČ):
Vyplní se v případě zastupování provozovatele na základě plné moci nebo oprávnění jednat ve věci.

4) Kontakt

Telefon E-mail

Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy žadatele nebo zástupce)

5) Informace o stacionárním zdroji/zdrojích znečišťování ovzduší a jeho umístění

Název záměru (stavby)

Parcelní číslo umístění zdroje

Katastrální území umístění zdroje

Obec umístění zdroje
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Čučiak Jan
Razítko



6) Podrobný popis stacionárního zdroje/zdrojů znečišťování ovzduší
(nevyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění)
U spalovacích zdrojů uveďte počet zdrojů (kotlů, zařízení), výrobní typ, jmenovitý tepelný příkon v kW, druh 
spalovaného paliva, v případě zdroje na spalování pevných paliv uveďte, zda zdroj bude sloužit jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, apod. U jiných než spalovacích zdrojů doložte část projektové 
dokumentace, zabývající se popisem technologie (název technologie, výrobní typ technologického zařízení, 
způsob odtahu odpadních plynů, druh filtrace, druhy znečišťujících látek, roční projektovaná spotřeba organických 
rozpouštědel, druh používaných surovin nebo přípravků apod.)

7) Datum a podpis oprávněné osoby (jméno, příjmení, titul, podpis a u právnických osob razítko)

Přílohy žádosti
- Plná moc (v případě zastupování povinné) ANO - NE
- Dokumentace k instalovanému stacionárnímu zdroji (kotli, technologii, apod.) ANO - NE
- Dokumentace k akci (souhrnná technická zpráva, apod.) ANO - NE
- Případné další doplňující informace ke zdroji znečišťování ovzduší ANO - NE
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