
Pojmenování/název životní situace: 
Souhlas k umisťování staveb nebo činnostem, které mohou změnit krajinný ráz 
 
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti: 
K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo 
změnit krajinný ráz. Posuzuje se vliv záměru na kulturní dominanty krajiny, harmonické 
měřítko a vztahy v krajině. 
Neposuzuje se v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem 
nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany 
krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody. 
  
 
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 
Žádost podává ten, kdo uvedenou činnost zamýšlí (např. investor,  vlastník pozemku nebo 
jiný oprávněný uživatel pozemku). 
 
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 
Vydává se jako součást koordinovaného závazného stanoviska na základě žádosti  a 
zpracovaného projektu. 
 
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace: 
Písemné podání žádosti (poštou, na podatelně MěÚ, osobním doručením na odbor životního 
prostředí) 
 
Formuláře, doklady, náležitosti: 
- Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska - formulář 
- Projektová dokumentace 

 
 

Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení: 
Správní poplatek se neplatí. 
 
Lhůty pro vyřízení: 
Do 60 dnů, ve zvláště složitých do 90 dnů od zahájení řízení (od přijetí žádosti).  
 
 
Účastníci řízení: 

      -   obec 
-  občanské sdružení, které je přihlášeno dle § 70 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění.  

 
Další požadované činnosti: 
Umožnit orgánu ochrany přírody provést na místě samém posouzení záměru a jeho možných 
dopadů; v případě potřeby může orgán ochrany přírody požadovat doplnění podání o odborné 
podklady o posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (pohledová studie). 
 
 
Podle kterého právního předpisu se postupuje: 
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,  v platném znění 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,  v platném znění 



 
Opravné prostředky a jejich uplatnění:  
Závazné stanovisko vydané jako součást koordinovaného závazného stanoviska je závazné 
pro výrokovou část navazujících rozhodnutí podle stavebního zákona a nelze se proti němu 
samostatně odvolat. Lze ho napadnout pouz  v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního 
úřadu. 
 
 
Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:  
Pokuty dle § 87, 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
 
 
S kým můžete situaci řešit: 
Mgr. Magdalena Šimčíková, tel. 573 321 320, mail: magda.simcikova@mesto-kromeriz.cz 
  
Datum: 
10.3.2014 
 
 

 

 

 


