
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem 
Odbor životního prostředí 

Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem 
566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: posta@bystricenp.cz, č. dat. schr.: b3mbs36 

 

 

 

ŽÁDOST O SOUHLAS K UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY A K JINÝM 
ČINNOSTEM, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT NEBO ZMĚNIT 

KRAJINNÝ RÁZ 
(dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) 

1. Žadatel  

jméno a příjmení (název): …………………………………………………………………………….….….. 

trvalé bydliště (sídlo): …………..…………………………………………………………………….……… 

adresa pro doručování:………………………………………………………………………………………. 

Datum narození/IČO: ..……………………………………….……. 

telefon: ………………….……………………………………….…. 

e-mail: ………………………………………………………………. 

2. Název navrhované stavby nebo jiné činnosti, ke které má být vydán souhlas: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Údaje o pozemku(cích), které budou záměrem dotčeny: 

pozemek/y parcelní číslo: …………………….…………………………………………………… 

katastrální území: …..……………..….…………………………………..………………………………… 

4. Popis charakteristik navrhované stavby nebo jiné činnosti: 

a) Stručný popis navrhované stavby nebo jiné činnosti 1: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Informace o způsobu zajištění ohledu navrhované stavby nebo jiné činnosti na krajinný 

ráz 2: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………



 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Identifikace míst, ze kterých byly pohledy uvedené v bodě b) pořízeny 3: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Žadateli známí účastníci řízení (pouze v případech vedení správního řízení): 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Podpis žadatele (razítko)  

Přílohy: 
1. Výpis z katastru nemovitostí na všechny dotčené pozemky (s uvedením kultury) 
2. Snímek mapy z katastru nemovitostí 
3. Plná moc k zastupování ve správním řízení (dle § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) 
4. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad o právní subjektivitě (v případě právnických 

osob) 
5. Projektová dokumentace (popř. zjednodušená dokumentace, v jednoduchých případech 

popis činnosti se zákresem rozsahu činnosti) 
6. Výřez katastrální mapy nebo základní mapa s vyznačením místa umístění stavby nebo jiné 

činnosti a míst pořízení pohledů podle bodu 4b) 
7. Pohledy podle bodu 4b) 

 

Poznámky: 
1
 
Uvede se účel navrhované stavby nebo jiné činnosti, rozsah ovlivněného území a navrhované změny na 

jeho povrchu, u staveb popisem jejich umístění, základních rozměrů a vnějšího vzhledu včetně materiálů 
fasád a krytin a jejich barvy, tvaru střechy a další. 

2
 Uvede se stručný popis způsobu zajištění ohledu na krajinný ráz a popis se doloží zákresy navrhované 

stavby nebo jiné činnosti ve třech pohledech z návštěvnicky frekventovaných míst nebo z jiných významných 
míst v krajině a shodnými pohledy, které zachycují stav v době podání žádosti). Pohledy se pořizují zpravidla 
fotografickými postupy s následným zákresem stavby nebo jiné činnosti v nich. Pohledy musí být barevné, 
velikosti A4, snímané z úrovně cca 1,5 m nad terénem, rozlišení prvků v krajině musí být zřetelné a záběry 
musí být pořízeny bez přiblížení nebo oddálení cílového prostoru (bez zoomování). Navrhovaná činnost 
musí být umístěna v centrální části pohledu. Základní počet tří pohledů může být po dohodě s orgánem 
ochrany přírody ve specifických případech snížen až na jeden. 

3 
Uvede se zákresem míst pořízení pohledu v základní mapě nebo souřadnicemi

 


