Stanovisko odboru dopravy a ochrany prostředí v procesu územního, stavebního, nebo
sloučeného řízení

Kde řešit?
Odbor dopravy a ochrany prostředí
Adresa: Bratří Venclíků 1072, Praha 9

Co potřebujete?




Identifikace žadatele (název/jméno, adresa, IČ/datum narození, telefonní spojení, příp.
e-mail, kontaktní osoba, apod.).
Plná moc (v případě, že je žadatel zastoupen).
Projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znění.

Odbor dopravy a ochrany prostředí posuzuje v předložené projektové dokumentaci
především tyto aspekty:











účel a velikost stavby,
vynětí z půdního fondu,
ochranu prostředí,
nakládání s odpady,
ochranu ovzduší,
zajištění dopravy v klidu,
připojení objektu (pozemku) na pozemní komunikaci,
dopravní opatření v průběhu stavby,
vedení tras staveništní dopravy (u staveb většího rozsahu),
zařízení staveniště a pod.

Poplatky:
Není zpoplatněno.

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU
Pondělí
Středa

7:30 - 18:00
7:30 - 18:00

Možnost objednání mimo obvyklé úřední dny.

TISKOPISY
Formulář není předepsán.

Kdo je vám k dispozici?
Pracovníci odboru dopravy a ochrany prostředí – oddělení dopravy
(tel. 281 005 321, 281 005 322, 281 005 323, 281 005 351)

Odpovědi na vaše dotazy
Čím je podmíněno, aby se závazné stanovisko stalo součástí výrokové části
rozhodnutí?
Podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je závazné stanovisko úkon
učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím
ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního
orgánu (v tomto případě příslušného stavebního úřadu). Správní organy říslušné k vydání
závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.
Je povinností správního orgánu vydat stanovisko kdykoliv o to bude požádán?
Ano. Žadatel o vydání koordinovaného závazného stanoviska nebo koordinovaného
stanoviska musí ovšem vždy předložit žádost, která umožní její posouzení podle
zvláštních zákonů a stanovení podmínek podle těchto zákonů určených do výroku
konečného rozhodnutí (stavebního povolení nebo územního rozhodnutí).
Chci postavit v Praze rodinný domek. Jsem povinen při výstavbě realizovat parkovací
stání, i když nejsem vlastníkem motorového vozidla?
Výpočet potřebných parkovacích míst je stanoven nařízením č. 11/2014 Sb. Hl.m. Prahy,
kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby
v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), není závislý na vlastnictví vozidla.

