Správa CHKO Železné hory
Náměstí 317
538 25 Nasavrky

ŽÁDOST o vydání souhlasu
k umístění nebo povolení stavby na území CHKO Železné hory podle zákona č. 114/1992 Sb.

A. Žadatel
Poučení: Pokud zamýšlíte využít rozhodnutí o souhlasu k umístění nebo povolení stavby na území CHKO jako
podklad v řízení před stavebním úřadem /zejména v územním nebo stavebním řízení/, musí být žadatel o vydání
souhlasu podle zákona č. 114/1992 Sb. totožný se stavebníkem v řízení podle stavebního zákona.
Žadatel se může nechat v řízení zastoupit na základě písemné plné moci, kterou je třeba k žádosti přiložit.
V takovém případě uvádějte v této žádosti vždy identifikační údaje žadatele, nikoliv jeho zástupce; identifikační
údaje zástupce musí být uvedeny v plné moci.

Jméno a příjmení (název) žadatele:

………………………………………….…………………………..

Adresa trvalého bydliště (sídla):

……………………………………….……………………………..

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

………………………………………………………………………

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

………………………………………….…………………….

B. Základní údaje a stručná charakteristika stavby
Název stavby:
……………………………………………………………………………………………………….……….………..
.……………………………………………………………………………….…...………………..………………….

Druh, účel a místo stavby (včetně katastrálního území):
……………………………………………………………………………………………………….……….………..
………………………………………………………………………………….…...…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických a jiných
věcných práv:
……………………………………………………………………………………………………….……….………..
………………………………………………………………………………….…...…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Žádáte o udělení souhlasu orgánu ochrany přírody k (zaškrtněte):


umístění stavby (územní řízení)



povolení stavby (stavební řízení)



povolení vodního díla (vodoprávní rozhodnutí).
Poučení: Tento formulář obsahuje všechny náležitosti podání stanovené zákonem č. 71/1967 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.

C. Podpis žadatele
Podpis (u právnických osob podpis
statutárního zástupce a razítko):

……….……….…..…, v …………….……….. dne ………………

Žádost doporučujeme doplnit přílohami:
1. zákres stavby do pozemkové mapy s vazbou na okolní pozemky,
2. projektová dokumentace stavby obsahující i architektonické začlenění stavby do krajiny (skicy),
3. fotografie dokumentující současný stav pozemku nebo stavby,
4. stanovisko příslušné obce k navrhované stavbě,
5. u staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením i údaje o provozu včetně základních
technických parametrů,
6. písemnou, úředně ověřenou plnou mocí v případě, že budete v řízení zastoupen zmocněncem.

www.zeleznehory.ochranaprirody.cz

tel : 469677420

zelhory@nature.cz

fax: 469677729

Strana 2

