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 předběžnou informaci podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pro
stavební záměr v zastavěném území města nebo v zastavěném území obce ve IV. zóně
odstupňované ochrany CHKO Broumovsko
Žadatel:
•

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:............................................................................................................................

A)

Žádost o předběžnou informaci ve smyslu ust. § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

v platném znění, zda záměrem v zastavěném území města nebo v zastavěném území obce ve IV.
zóně odstupňované ochrany budou dotčeny některé ze zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“)
orámovanou část vyplní Agentura
ANO
-

§ 4 odst. 2 zákona (významné krajinné prvky)
§ 4 odst. 1 zákona (územní systém ekologické stability)
§ 7 zákona (ochrana dřevin)
§ 12 zákona (krajinný ráz)
§ 25 zákona (zóny odstupňované ochrany CHKO)
§ 26 zákona (základní ochranné podmínky CHKO)
§ 34 zákona (základní ochranné podmínky v PP)
§ 35 odst. 2 zákona (základní ochranné podmínky v NPP)
§ 36 odst. 2 zákona (základní ochranné podmínky v PP)
§ 37 odst. 2 zákona (ochranná pásma zvláště chráněných území)
§ 44 odst. 3 zákona (ochranné podmínky zvláště chráněných území)
§ 45a zákona (soustava NATURA 2000)
§ 46 zákona (památné stromy a jejich ochranná pásma)
§ 49 zákona (ochrana zvláště chráněných druhů rostlin)
§ 50 zákona (ochrana zvláště chráněných druhů živočichů)

NE

Popis záměru – název stavby a její účel:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Místo stavby - parcelní čísla pozemků a katastrální území:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

B)

Žádost o stanovisko k výše uvedenému záměru (v případě, že záměrem dojde k dotčení

některého z výše uvedených zájmů ochrany přírody a krajiny chráněných zákonem)

v…………………………………… dne ……………………

……...…………………………………
podpis 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. zákresem záměru do pozemkové mapy s vazbou na okolní pozemky,
2. projektovou dokumentací stavby obsahující půdorys, pohledy, řezy, technickou zprávu popisující
materiálové a popř. i barevné ztvárnění záměru; projektová dokumentace je součástí spisu – zůstává
v archivu Agentury,
3. písemnou plnou mocí v případě, že budete v řízení zastoupen zmocněncem (např. projektantem),
4. fotografie dokumentující současný stav pozemku nebo stavby.

* orámovanou část vyplní Agentura

v…………………………………… dne …………………….

….……...………………………………
Ing. Hana Heinzelová
vedoucí Správy CHKO Broumovsko

