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ŽÁDOST O ZÁSAH DO VÝZNAMNÉHO KRAJINNÉHO
PRVKU, ZÁSAH DO KRAJINNÉHO RÁZU, ZÁSAH DO
OCHRANNÉHO PÁSMA PAMÁTNÉHO STROMU,
ŽÁDOST O ODCHYLNÝ POSTUP PŘI OCHRANĚ
PTÁKŮ
1. Základní informace:
Vzniká při jakékoliv činnosti, týkající se uvedených zásahů.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem, dále osoby, které je zastupují na základě
ověřené plné moci. Fyzická či právnická osoba, která záměr zamýšlí.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Získání písemného souhlasu orgánu.
4. Způsob podání žádosti:
- písemně
- ústně do protokolu
- elektronicky (podepsáno zaručeným elektronickým podpisem)
- faxem (do tří dnů musí být doplněno jedním z předchozích způsobů)
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
PO, ST
ÚT, ČT
PÁ

8,00 - 17,00 hod,
8,00 - 16,00 hod.,
8,00 – 14,00 hod.

Tel.: 378 033 223, 378 033 225
Fax: 378 033 202
E-mail: vaidisova@plzen.eu, kinska@plzen.eu
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
Datová schránka (ID): 6iybfxn (statutární město Plzeň)
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
Popis zásahu, projektová dokumentace, technická dokumentace, popis současného stavu a
následných opatření. Na žádost jsou vydány jednotné formuláře (k vyzvednutí na MMP OŽP,
ke stažení zde: Elektronické podání občana.
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Bez správních poplatků.
8. Lhůty pro vyřízení:
Běžně ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti, složitější žádosti do 60 dnů, problematické
případy do 90 dnů.
9. Účastníci řízení:
Město Plzeň, vlastník pozemku, žadatel, případně další dotčené osoby a občanská sdružení.
10. Další požadované činnosti:
Místní ohledání, ústní jednání.
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11. Právní úprava:
 Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
 Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
 Samostatné rozhodnutí ve věci:
Odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí u orgánu, který napadené
rozhodnutí vydal (odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně). Ten je postupuje
Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Odvolání je třeba podat v souladu s § 82 odst. 2
správního řádu v potřebném počtu vyhotovení tak, aby jedno vyhotovení zůstalo správnímu
orgánu a aby každý účastník řízení dostal jedno vyhotovení odvolání, jinak je správní orgán
vyhotoví na náklady odvolatele.
 Závazné stanovisko, které není samostatným rozhodnutím a jeho obsah je závazný
pro výrokovou část rozhodnutí jiného správního orgánu:
Odvolání proti obsahu závazného stanoviska se podává do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí u orgánu, který vydal rozhodnutí, pro nějž bylo závazné stanovisko podkladem
(nejčastěji příslušný stavební úřad).
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Sankční řízení ve formě pokut pro osoby právnické a osoby fyzické při výkonu podnikatelské
činnosti (maximální výše pokuty 2 000 000,-Kč) a osoby fyzické (maximální výše pokuty
100 000,- Kč).
14. Správce postupu:
Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně
15. Datum, od kterého návod platí:
2. 2. 2001
16. Datum provedení poslední aktualizace:
15. 6. 2015
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
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