
Životní situace 

Název: Žádost o povolení vstupu do plochy veřejné zeleně 

Základní informace: 

Město Kroměříž je správcem ploch veřejné zeleně, vyjma ploch silniční zeleně. V rámci správy 
těchto ploch vykonává běžnou údržbu (kosení, údržbu dřevin, údržbu mobiliáře atd.). Současně 
dbá na trvalou kvalitu těchto veřejných ploch. Třetí osoba (např. správce podzemní sítě, stavebník) 
však k výkonu své činnosti potřebuje zásah do ploch veřejné zeleně - jedná se např. o výkopy pro 
opravy podzemních sítí, budování nových podzemních sítí, využití části plochy zeleně k instalaci 
lešení pro zateplení domů atd. V tomto případě je nutno získat povolení správce veřejné zeleně, 
včetně podmínek pro provádění prací v plochách veřejné zeleně a uvedení plochy do původního 
stavu. 
V případě, že takový zásah do veřejné zeleně je realizován v rámci stavební akce, která je 
povolována např. stavebním povolením je nutné, aby si tato třetí osoba nechala již v rámci 
zpracování projektové dokumentace ke stavbě, zpracovat do projektu organizace výstavby způsob 
zásahu do veřejné zeleně - např. umístění lešení apod. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Stavebník, občan, projektant.. 

Podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Viz formulář. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace: 

Podáním žádosti. 

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit: 

Městský úřad Kroměříž 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit: 

Se svou žádostí se obraťte v úřední dny, tj. pondělí a středa od 7:30 do 17:00 hod., na Odbor 
služeb, Městský úřad Kroměříž , 1.máje 533,  budova „D“ 1.  přízemí, dveře č. 118 

 Ing. Posolda Martin  -   správce zeleně, tel. 573 321 166, martin.posolda@mesto-
kromeriz.cz 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou: 

 razítko 
 tel. kontakt 
 adresu místa vstupu do zeleně, event. parc. číslo 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

is Tiskopis „ žádost o povolení vstupu do plochy veřejné zeleně“ 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit: 

žádné 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lze na počkání. 



Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu: 

Stavební úřad, Městská policie, Biopas 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány: 

Vypsání žádosti. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Viz. formulář 

Jaké jsou související předpisy: 

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Nejedná se o řízení upravené správním řádem, opravné prostředky nejsou. 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností: 

Viz formulář 

Související životní situace a návody, jak je řešit: 

…….. 

Za správnost návodu odpovídá útvar: 

Odbor služeb, Ing. Martin Posolda 

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 

26.6.2014 

 


