
Městská část XX 
XX 158 00 Praha 5   
Stavební odbor  
další odbory věcně a místně příslušné 

 
 
       V Praze dne XX 
 
Věc: Žádost o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny  
 
Oznamujeme vám, XX, občanské sdružení IČ XX je místně příslušné občanské sdružení, 
jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny.  
Žádáme, abychom byli předem písemně informováni o zamýšlených zásazích a 
zahajovaných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny 
chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dle níže uvedené věcné 
a místní specifikace.  
 
Věcná specifikace žádosti:  

 stavby a jiné záměry, které vyžadují stavební povolení, územní rozhodnutí, nebo 
stavební povolení vydané v tzv. sloučeném řízení u jiných staveb, nebo povolení, 
nebo jiná další řízení dle 83/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) tedy souhrnně všechny stavby, které mohou přímo i nepřímo ovlivnit 
přírodu a krajinu v místní příslušnosti sdružení, kromě rozhodnutí o stavební uzávěře 
a dělení nebo scelování pozemků;  

 všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, podle § 16 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon),  řízení o odnětí nebo o omezení, dále podle zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a podle § 16 odst. 3 
zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 dále výstavby a úpravy pozemních komunikací i místních a účelových komunikací, 
výstavby a úpravy zařízení k využívání a odstraňování odpadů zahajovaných dle 
83/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) avšak nikoliv 
výhradně. 

 
Místní specifikace žádosti:  
území XX, jejich správní obvod a jejich příslušná katastrální území 
 
Koresponden ční adresa : 
žádáme o zasílání zpráv zaručeným elektronickým podpisem, a sdělujeme, že budeme 
jednat a podepisovat zaručeným elektronickým podpisem xx@xx.xx 
XX, občanské sdružení 
adresa  
IČ 
tel : XX 
 

XX  
jednatel  XX, občanské sdružení 

Přílohy:  
 kopie stanov XX, občanské sdružení  
 kopie zápisu z členské schůze osvědčující volbu jednatelů,  kteří jsou v souladu s Čl. 

VII stanov sdružení oprávněni jednat jeho jménem.   


