ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO BROUMOVSKO
Ledhujská 59
549 54 Police nad Metují
tel.: 951 424 820
e-mail: broumovsko@nature.cz
www.broumovsko.nature.cz
IDDS: kpddyvy

ŽÁDOST
o vydání rozhodnutí k táboření, rozdělávání ohňů, vjíždění a setrvání motorovými
vozidly mimo silnice a místní komunikace podle ust. § 26 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na území Chráněné krajinné
oblasti Broumovsko
Toto vyjádření bude podkladem pro (zaškrtněte):

řízení o táboření a rozdělávání ohně
řízení o vjíždění motorovými vozidly
mimo silnice a místní komunikace

Žadatel (organizátor)
•

Jméno a příjmení (název) žadatele:
………………………………………….……………………….….......................................................

•

Místo trvalého pobytu (sídla):………………………………………….……………………….….........

•

Tel.: …………………….........................................e-mail: ……………………….............................

•

ID datové schránky:………………………

•

Právní forma (pouze u právnických osob):.....................................................................................

•

IČO (pouze u právnických osob)…………………….......................................................................

•

Datum narození (pouze u fyzických osob): ……………………......................................................

•

Jméno a příjmení statutárního zástupce (pouze u právnických osob):
.......................................................................................................................................................

•

Adresa pro doručování:
………..…………………………………………………………...........................................................

Základní údaje a stručná charakteristika tábora
Pozemek ppč.:……………..……………… katastrální území: ...……….…………………….................
V termínu/na dobu:……………………………………………………….. Počet osob:………...……….
Vjíždění aut SPZ:..………………………………......mimo silnice a místní komunikace na pozemky
ppč.:...…………… v k.ú.:..……..……..……..za účelem …..………….……………...........................
Parkování aut na SPZ...…………..……..na pozemku ppč:.………………… v k.ú.:..........................

Zajištění pitné vody:..…………………………………………………………………...………................
Zajištění užitkové vody:..…………………………………………………………………...………...........
Způsob likvidace odpadů:..…………………………………………………………………...……...........
Umístění a likvidace WC:..…..……………………………………………………………...………..........
Zdroj palivového dřeva:..…………………………………………………………………….…...…..........
Vyjádření a podmínky majitele/majitelů pozemků:……………………………………….…...…..............
….……………………………………………………….………………………………….…...………...........
Vyjádření nájemců pozemků:……...………………………………….…...…......................................
….………………………………………………………………………………………….…....………...........
Vyjádření příslušného obecního – městského úřadu:……………………………………….…...….....
….………………………………………………………………………………………….…....………...........

Datum, místo:……………………………

Podpis (razítko) žadatele:.……………………….........

Poučení: Tento formulář obsahuje všechny náležitosti podání stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., o
správním řízení.
Použití tohoto formuláře však není závazné – žádost může být podána i v jiné formě, pokud obsahuje
všechny stanovené náležitosti. Pokud je žádost neúplná, vyzve orgán ochrany přírody žadatele
k jejímu doplnění. Pokud žadatel této výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, orgán ochrany přírody
řízení ve věci zastaví.

Žádost doplňte přílohami:
1. zákres tábora do pozemkové mapy s vazbou na okolní pozemky
2. stanovisko příslušné obce k navrženému táboru
3. stanovisko vlastníků dotčených pozemků (vypište čitelně jméno a adresu a připojte podpis)

