01

Pojmenování (název) životní situace

Stavebním záměru pro územní, stavební a jiná podobná řízení – stanovisko obce
02
Základní informace k životní situaci
Město Modřice vydává svá stanoviska v intencích stavebního zákona pro různá řízení, vyžaduje-li to
tento nebo jiný zákon.
03
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická nebo právnická osoba, jež zamýšlí na katastru města Modřice realizovat stavební záměr
04
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání žádosti o vyjádření spolu s doložením 1 paré projektové dokumentace. Rozhoduje a
projednává Rada města Modřice.
05
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti o vyjádření spolu s kompletní projektovou dokumentací stavby.
06
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Majetkový odbor, dveře č. 16 ve stanovených úředních hodinách, p. Květoslava Höklová,
tel. 537001016, 606764544, e-mail kvetoslava.hoklova@mesto-modrice.cz
07
Jaké doklady je nutné mít s sebou
Doklady nejsou vyžadovány.
08
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádosti se podávají volnou formou (není předepsaný formulář).
09
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatky se nehradí.
10
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádost bude připravena k projednání na nejbližší schůzi Rady města Modřice a následně zasláno
žadateli vyjádření spolu s projektovou dokumentací.
11
---

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

12
---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

13
Elektronická služba, kterou lze využít
Pro podání žádosti lze využít e-mail podatelna@mesto-modrice.cz nebo datovou schránku města
6yebzhn. Nutno doložit projektovou dokumentaci v tištěné podobě.
14
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
15
---

Jaké jsou související předpisy

16
---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

17
---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

18
---

Další informace

19
Popis byl naposledy aktualizován
Zpracovala Květoslava Höklová, 12. 5. 2014
Korektura Bc. Andrea Kovářová dne 2014-07-08

20
---

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

