
>Závazné stanovisko k vydání územního souhlasu < 

Identifika�ní �íslo  
1  

 

Kód  
2  

171, 170 

Pojmenování (název) životní situace 
3  

Závazné stanovisko k vydání územního souhlasu 

Základní informace k životní situaci  

4  
Stavební ú�ad ÚM� MB Brno- �e�kovice a Mokrá Hora m�že vydat místo územního 
rozhodnutí  územní souhlas, dle ust. § 96 zák. �. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním �ádu v platném zn�ní , ale pouze za p�edpokladu, že závazná stanoviska 
dot�ených orgán� neobsahují podmínky  a není jimi vyjád�en  nesouhlas.   

Kdo je oprávn�n v této v�ci jednat (podat žádost apod.)  
5  

Žadatel o vydání územního souhlasu. 

Jaké jsou podmínky a postup pro �ešení životní situace  

6  Žádost nebo žádosti o vydání závazného stanoviska musí obsahovat dokumentaci, jejíž 
rozsah je p�edepsán k žádosti o vydání p�edm�tného územního souhlasu. ( dle ust. § 96 
odst. 3 stavebního zákona) 

Jakým zp�sobem zahájit �ešení životní situace  
7  

Podáním písemné žádosti k p�íslušnému dot�enému orgánu 

Na které instituci životní situaci �ešit  
8  P�íslušný dot�ený orgán -nap�. Hasi�ský záchranný sbor, Krajská hygienická stanice, 

MMB odbor dopravy atd. -dle konkrétní žádosti 

Kde, s kým a kdy životní situaci �ešit  
9  Informace poskytují pracovníci stavebního ú�adu a dot�ených orgán� v ú�ední dny: 

pond�lí a st�eda 8.00 – 17. 00 hod 

Jaké doklady je nutné mít s sebou  
10 

Doklady v souladu s ust. § 96 odst. 3 zák. �. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném zn�ní 

Jaké jsou pot�ebné formulá�e a kde jsou k dispozici  
11 

Speciální formulá�e neexistují 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  
12 

Poplatky se nevym��ují 

Jaké jsou lh�ty pro vy�ízení  
13 

 Lh�ty jsou stanoveny  dle ust. §  71 zák. �. 500/2004 Sb., správní �ád v platném zn�ní 

Kte�í jsou další ú�astníci (dot�ení) �ešení životní situace  
14 Osoby uvedené v ust. § 85 odst. 2 písm. A) a b) zák. �. 183/2006 Sb., stavební zákon 

v platném zn�ní  

Jaké další �innosti jsou po žadateli požadovány  
15 

 



Elektronická služba, kterou lze využít  
16 

podatelna@reckovice.cz, info@reckovice.cz, servr@reckovice.cz 

Podle kterého právního p�edpisu se postupuje  
17 Zákon �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu ( stavební zákon ) 

v platném  zn�ní 

Jaké jsou související p�edpisy  
18 

Vyhláška �. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území  

Jaké jsou opravné prost�edky a jak se uplat�ují  
19 

Nejsou- nejedná se o správní �ízení 

Jaké sankce mohou být uplatn�ny v p�ípad� nedodržení povinností  
20 

Nejsou 

Nej�ast�jší dotazy  
21 

 

Další informace  
22 Na stavebním ú�ad� ÚM� MB Brno- �e�kovice a Mokrá Hora, Palackého nám 11, Brno 

621 00  

Informace o popisovaném postupu (o �ešení životní situace) je možné získat také 
z jiných zdroj� nebo v jiné form�  23 
Z webových stránek Statutárního m�sta Brna- www.brno.cz 

Související životní situace a návody, jak je �ešit  
24 

Vydání územního souhlasu 

Za správnost popisu odpovídá útvar  
25 

Stavební ú�ad ÚM� MB Brno �e�kovice  a Mokrá Hora 

Kontaktní osoba  
26 

Ing. arch. Ludmila Pavlí�ková  

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni  
27 

5. 10. 2007 

Popis byl naposledy aktualizován  
28 

 

Datum konce platnosti popisu  
29 

Bez omezení 

P�ípadná up�esn�ní a poznámky k �ešení životní situace  
30 

 
 


