ŽÁDOST
podávaná Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR – regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

ŽADATEL
(investor / stavebník)

je fyzická osoba / právnická osoba*)

podává žádost
osobně / v zastoupení*)

jméno a příjmení*)
název/obchodní firma*)

datum narození / IČO:

adresa trv.pobytu/ sídlo:

PSČ:

adresa pro doručování

telefon:

(pokud je jiná, než sídlo)

plná moc ze dne:

osoba zmocněná*) nebo
oprávněná*) jednat

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI *)
A) závazné stanovisko orgánu ochrany přírody
podle § 44 odst.1 zákona1) pro
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ohlášení stavby
územní rozhodnutí / souhlas
stavební povolení
rozhodnutí o změně užívání stavby
kolaudační souhlas (jen při změně stavby)
povolení k odstranění stavby
povolení terénních úprav
povolení k nakládání s vodami
k vodním dílům

B) stanovisko orgánu ochrany přírody dle §45i
odst.1 zákona1) – o posouzení vlivu na
soustavu NATURA 20002)
C) jiný požadavek (specifikujte typ dokumentu a za
jakým účelem požadujete):

..............................................................................
...............................................................................
..............................................................................

vyberte prosím jednu (případně více) možností

Název stavby /
záměru (podle PD):
katastrální území:

pozemková/é parcela/y číslo:

Lokalizace stavby:
stavba JE / NENÍ*) v souladu s územním plánem

Stručný popis/ upřesnění stavby / záměru (není-li zřejmý z projektové dokumentace):

PŘÍLOHY:

Datum a podpis žadatele:

o zákres stavby/záměru v katastrální mapě
o projekt.dokumentace (situace, technická zpráva,
půdorysy, pohledy) – u staveb povinné(!)
o vyjádření vlastníka pozemku
o jiné: ...............................

razítko právnické osoby

*) nehodící se škrtněte

POUČENÍ:
-

Žádost je možno podat na kterémkoliv regionálním pracovišti Agentury, zásadně však
písemně.
V elektronické podobě (e-mail, datová schránka) bude akceptována jen s ověřeným
elektronickým podpisem (viz § 37 odst. 4 správního řádu).

-

V případě právnické osoby je nutno uvést platný název nebo obchodní firmu včetně IČ a
jména a příjmení osob oprávněných jednat s Agenturou jménem právnické osoby. V případě,
kdy je žadatel při jednání s Agenturou zastupován jiným subjektem, např. projektantem,
předloží spolu s touto žádostí plnou moc opravňující k zastupování žadatele v jednání
s uvedením adresy pro doručování.

-

Použití tohoto formuláře není závazné – žádost však musí mít všechny náležitosti dle §45
správního řádu. Bude-li žádost neúplná, bude žadatel vyzván k doplnění – nezapomeňte proto
uvést telefon / e-mail.

Poznámka:
1)

zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění

2)

podle §45i odst.1 zákona – ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený v
§45h odst. 1 zákona, je povinen jejich návrh předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda
může mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na území evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti soustavy NATURA 2000

1)

