Městský úřad Strakonice
Odbor životního prostředí, oddělení ekologie krajiny
Velké náměstí č. 2, pracoviště Na Stráži 270
386 21 Strakonice
telefon: 383 700 308

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
K ZÁSAHU DO VÝZNAMNÉHO KRAJINNÉHO PRVKU
VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK
dle § 3 písm. b) jsou jimi lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, a dále části přírody,
které jsou jako VKP registrovány
_________________________________________________________________________________________

DATUM : ________________

ADRESA NAVRHOVATELE :

Věc : Žádost

o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného
krajinného prvku.
Žádám (e) o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku, v
souladu s § 4 odst. b) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
395/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
CHARAKTERISTIKA POZEMKU
pozemek p. č.
katastrální území
druh pozemku
CHARAKTERISTIKA ZÁSAHU (umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur
pozemků,
odvodňování pozemků,
vodních
toků pozemkové
a nádrží, těžba
nerostů,
zásahy
CHARAKTERISTIKA
ZÁSAHU úpravy
(umísťování
staveb,
úpravy,
změny
kulturdo
břehových
porostů
apod.)
pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží, těžba nerostů, zásahy
do břehových porostů apod.)

VZTAH NAVRHOVATELE K POZEMKU (v případě, že pozemek nevlastníte,
doložte souhlas skutečného vlastníka pozemku)
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ZDŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI

DOKLADY K ŽÁDOSTI
1. Doklad o vlastnictví pozemku (výpis z katastru nemovitostí, smlouva) - Katastrální
úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad
406, Strakonice, nebo doložení souhlasu vlastníka pozemku.
2. Snímek katastrální mapy, popř. geometrický plán.
3. Znalecký posudek z oboru (v nutném případě určí orgán OPaK).............................
4. Jiný doklad, který si vyžádá orgán ochrany přírody.
UPOZORNĚNÍ
Předložené doklady zůstávají založeny jako součást spisu, zasílejte v originále nebo v
ověřené kopii.
Prohlašuji, že všechny zde uvedené údaje jsou pravdivé a že umožním v případě potřeby
jejich ověření orgánem ochrany přírody na místě samém.
Svým podpisem též potvrzuji, že mi byla v souladu s čl. 13 obecného nařízení č. 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů poskytnuta informace o zpracování mých osobních údajů zveřejněním způsobem
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.strakonice.eu/gdpr.

V .…………………………… dne …………………… ……………………………………..

_________________________________

podpis ( popř. razítko ) žadatele
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