1. Jak vyřídit územní souhlas
Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr
v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr
nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze
vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko
k
posouzení
vlivů
provedení
záměru
na
životní
prostředí
podle
zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
2. Územní souhlas postačí v případech
a) stavebních záměrů uvedených v § 103,
b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,
c) změn staveb,
d) změn druhu pozemku o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2,
e) staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud
odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání
prostoru,
f) terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2 na
pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím 1),
pokud nedochází k nakládání s odpady,
g) odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m2 nejvíce
však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami,
které mohou způsobit znečištění životního prostředí.
3. K žádosti žadatel připojí
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo
opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady
se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; anebo souhlas podle
§ 86 odst. 3,
b) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
d) souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a
tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s
navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech
stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic
pozemků menší než 2 m,
e) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.
4. Platnost územního souhlasu
Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.
Obsahové náležitosti žádosti o územní souhlas a jejích příloh a obsahové náležitosti územního
souhlasu a jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.
Žádost se podává na příslušném formuláři, který je v příloze č.
(http://www.mvcr.cz/ ).
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5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Všechny žádosti může podávat vlastník dotčeného pozemku nebo stavby, popř. jiná osoba, která
prokáže
jiné
právo
k
nemovitosti
(
zástupce,
nájemce,
provozovatel
…).
Žadatelem může být fyzická osoba ( starší 18 let, způsobilá k právním úkonům ), fyzická osoba
podnikající nebo právnická osoba.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Spolu se žádostí se předkládají doklady a náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem
(vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádosti se podávají na úředních formulářích spolu s předepsanými přílohami.
Obsahové náležitosti formuláře jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 503/2006 Sb.
8. Na které instituci životní situace řešit
Žádosti se podávají na podatelnu Městského úřad Vodňany.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Vlastní řízení řeší pracovníci odboru výstavby Městského úřadu Vodňany jako stavebního úřadu
pověřeného podle § 13 odst.1 písm.c) stavebního zákona.
Úřední hodiny
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Pátek:

8-17
8-10.30
8-17
8-10.30

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
--- Neuvedeno ---

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze vyhlášky
č. 503/2006 Sb. Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Vodňany
http://www.vodnany.eu/ a na odboru výstavby Městského úřadu Vodňany.

