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Pro jakou situaci je vzor vhodný
Vzor využijí spolky, které se chtějí stát účastníkem správního řízení, při kterém
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny. Spolky, jejichž hlavním posláním podle jejich stanov je
ochrana přírody a krajiny, mohou požádat příslušné úřady, aby je informovaly o
zahajovaných správních řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany
přírody a krajiny, s výjimkou řízení, kterým předchází proces EIA (vzor vhodný pro
tento typ řízení naleznete zde). Na základě oznámení o zahájení řízení (které se
zpravidla doručuje prostřednictvím úřední desky) pak spolky mohou do osmi dnů od
jeho doručení úřadu zaslat toto Oznámení o účastenství v řízení a stát se tak
účastníky daného správního řízení. Typicky toto Oznámení využijete v řízeních o
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, povolování výjimek ze zákazů u zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů, vodoprávních řízení a mnoha dalších.
Oznámení musí být podáno do osmi dnů ode dne oznámení, lhůta je tedy velmi
krátká. Oznámení o účasti v řízení může být rovnou spojeno i s jiným podáním
(vyjádření, námitkami atp.).

Jaké části vzoru přizpůsobit
-

-

-

Podatel
o Vyplňte požadované údaje o spolku.
Adresát
o Vyplňte údaje adresáta, tj. úřadu, který vede dané řízení.
Místo a datum vyhotovení oznámení
Specifikace oznámení o zahájení řízení a spolku
o Uveďte informace o oznámení daného úřadu – datum uvedené na
oznámení, číslo jednací nebo spisovou značku oznámení a název
řízení. Specifikujte, jestli se jednalo o oznámení doručené úřadem
přímo Vám či jestli jste jej nalezli na úřední desce jako veřejnou
vyhlášku.
o Doplňte název svého spolku.
Jméno, příjmení a podpis
o Vyplňte své jméno a příjmení, svou funkci a název spolku, příp. razítko
spolku. Oznámení by za spolek měl podávat statutární orgán nebo
pověřená osoba.
Přílohy
o K Oznámení přiložte kopii stanov a kopii Žádosti o informování dle §
70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, které doloží
oprávněnost Oznámení.
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Kde nalézt další informace
Podrobnější informace k účasti spolku v řízeních najdete v našich manuálech:
- Účast spolku v řízeních:
https://frankbold.org/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozenifungovani-cinnost/rada/ucast-v-rizenich-podle-zvlastnic
- Účast dotčené veřejnosti v řízeních po novele stavebního zákona:
https://frankbold.org/poradna/kategorie/ucast-verejnosti/rada/ucastdotcene-verejnosti-v-rizenich-po-novele-stavebniho-zakona
- Vzor žádosti o informování o zahajovaných řízeních:
https://frankbold.org/poradna/vzor/zadost-o-informovani-o-zahajovanychrizenich

Na co nezapomenout
-

Oznámení odeslat včas – tj. do osmi dnů od doručení oznámení
úřadu o zahájení řízení anebo zveřejnění oznámení na úřední
desce.
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Jak pracovat se vzorem?
•
•

•
•

Tento manuál slouží jako doprovodný dokument k vyplnění samotného
vzoru.
Šablona vzoru obsahuje pole, která je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé
varianty obsahu, tam, kde se často nabízí více možností.
o Varianty obsahu – pokud jsou přítomny – jsou vložitelné pomocí
rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
Ke stažení jsou dostupné také další formáty vzory, konkrétně .doc a .odt. Tyto
formáty neobsahují pokročilejší funkce, avšak vzor je stále plně použitelný.
Aktuální verzi tohoto a řady dalších vzorů naleznete pod tímto odkazem:
https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory

Pokud budete mít ke vzoru a jeho použití jakékoli dotazy obraťte se na nás přes
kontaktní formulář.
Budeme rovněž rádi, pokud nám zašlete podněty na zlepšení našich vzorů na
e-mailovou adresu servis@frankbold.org
Byl pro vás vzor užitečný? Pomozte nám vytvářet více takových svým finančním
darem prostřednictvím našeho dárcovského formuláře.

