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ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 ke kolaudačnímu řízení
 k úpravám na které nevyžadují stavební povolení
 jiný (např. terénní úpravy) - popište:

 Datum:  Podpis: 

Vyjádření: 
 vyzvednu osobně  zašlete IDDS  e-mailem

Adresa pro doručování, pokud se liší od adresy žadatele (poštovní, IDDS,email): 

K žádosti připojuji následující přílohy: 

 v listinné podobě  elektronicky

Stavebník fyzická osoba v případě, že stavbu realizuje svépomocí: 
 Kopie dokladů o předání odpadů oprávněné osobě v souladu se zákonem 185/01 Sb. o odpadech

Stavebník: 
- fyzická osoba v případě, kdy je stavba prováděna dodavatelsky,
- fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba

 Kopie průběžné evidence za realizovanou akci - stavbu
 Kopie dokladů o předání odpadů oprávněné osobě v souladu se zákonem 185/01 Sb. o odpadech

Upozorňujeme, že v případě, pokud došlo k instalaci nového zdroje vytápění  nebo alternativního vytápění 
(kromě el. energie, solární panely, tepelné čerpadlo),  realizace čistírny odpadních vod nebo se jedná o 
nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší  neuvedený v příl. 2, zák. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
(např. odmašťování, sváření, tisk, nanášení barev, viz příloha2 výše), je třeba požádat o vydání 
závazného stanoviska v souladu s §11, odst. 3, zákona o ochraně ovzduší 
VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA www.cesbrod.cz, Potřebuji si zařídit - Životní situace – Životní 
prostředí 

/jméno, příjmení, dat. narození nebo název společnosti IČ/ 

Žadatel: 

Adresa: 

Telefon, e-mail: 

Název akce: 

Katastrální území: 

č. poz. nebo č.p.:

http://www.cesbrod.cz/
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