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 souhlasu s provozem bezpilotního
letuschopného zařízení v v CHKO Broumovsko nebo jiném zvláště chráněném území

Žadatel:
Jméno a příjmení /
název právnické osoby
Datum narození / IČO
Adresa trvalého pobytu
/adresa sídla právnické
osoby
Adresa pro doručování
/je-li odlišná
Telefon/email
Osoba oprávněná za
právnickou osobu
jednat1

Já, výše uvedený Žadatel, tímto nadepsaný správní orgán žádám o vydání souhlasu s provozem
níže specifikovaného bezpilotního letuschopného zařízení (dále jako „Zařízení“) v níže
specifikovaném zvláště chráněném území.

A. Specifikace Zařízení:
Hmotnost zařízení:

do 20 kg
nad 20 kg

1

V případě, že je Žadatelem fyzická osoba, tuto kolonku nevyplňujte.
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Typ Zařízení:2 _________________________________

B. Specifikace zamýšleného provozu Zařízení
Místní určení zamýšleného provozu Zařízení:
• Vymezení konkrétních lokalit, v nichž zamýšlíte Zařízení provozovat3:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
•

Zasáhne provoz Zařízení na území CHKO Broumovsko? Pokud ano, kde?
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

•

Zasáhne provoz Zařízení na území maloplošného zvláště chráněného území4? Pokud ano,
jakého/jakých?
_________________________________________________________________________

Časové určení zamýšleného provozu Zařízení: 5 ________________________________________

Účely zamýšleného provozu Zařízení:
výdělečné, experimentální, nebo výzkumné účely6
soutěžní, sportovní, nebo rekreační účely

2

Vyplňte typ/název, pod kterým je Zařízení uvedeno v ČR na trh.
Vymezte co nejpřesněji – ideálně, prosím, specifikujte údaji přímo z katastru nemovitostí (katastrální území a číslo parcelní),
možné je ale specifikovat např. místními názvy daných míst, souřadnicemi či přiloženým mapovým zákresem.
4
Maloplošnými zvláště chráněnými územími jsou pro účely tohoto dokumentu národní přírodní rezervace a národní přírodní
památky (mimo území národních parků a vojenských újezdů), a také přírodní rezervace a přírodní památky na území CHKO.
Každé maloplošné zvláště chráněné území je možno dohledat v digitálním registru ÚSOP.
5
Uveďte termín, nebo období, kdy zamýšlíte se Zařízením ve zvláště chráněném území létat.
6
Za výdělečné (komerční) účely je považováno, pokud smyslem letu je zajištění služby, která je následně prodána (např.
nabízení formou inzerce a provádění za úplatu). Konkrétním účelem může být letecké snímkování ve viditelném nebo
infračerveném spektru, zaměřování terénu, pořízení videozáznamu, geomagnetický průzkum, chemické rozbory ovzduší,
hlídkové nebo monitorovací lety apod.
3
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Z jakého důvodu konkrétně zamýšlíte Zařízení ve zvláště chráněném území provozovat? Uveďte:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

V…………………………………… dne ……………………

……...…………………………………
podpis žadatele

Poznámka:
Žadatel (nebo osoba za žadatele oprávněná jednat) žádost vytiskne, vyplní a podepíše, a následně ji doručí
na adresu v záhlaví žádosti, nebo ji zašle
elektronicky s elektronickým podpisem na adresu
vychodni.cechy@nature.cz, nebo datovou schránkou do datové schránky ID: kpddyvy

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. písemná plná moc v případě, že budete v řízení zastoupen zmocněncem; v případě plné
moci pro neurčitý počet řízení musí být podpis vždy úředně ověřen.
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