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V Praze dne 26. 3. 2018

Žádost o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny
Oznamujeme vám, že „Arnika – Centrum pro podporu občanů" je pobočným spolkem, jehož
hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny.
Žádáme, abychom byli předem informováni o zamýšlených zásazích a zahajovaných
správních řízeních, pokud se týkají níže uvedených případů, při nichž mohou být dotčeny
zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“):
Věcná specifikace žádosti:
 všechna správní řízení podle zákona č. 114/1992 Sb., zejména správní řízení, ve
kterých se povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les,
 všechna řízení o vydání závazných stanovisek podle zákona č. 114/1992 Sb., zejména
řízení o vydání závazných stanovisek o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les,
 všechna správní řízení, jakož i jiné správní postupy podle části třetí hlavy III a/nebo
podle části čtvrté hlavy I a dílu 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen „stavební zákon“), zejména územní řízení,
zjednodušená územní řízení, stavební řízení a společná územní a stavební řízení, dále
postupy při vydání územního souhlasu, postupy při ohlášení stavebního záměru a
postupy při uzavírání veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí nebo
stavební povolení.
Místní specifikace žádosti:
 stavební a jiné záměry (zásahy) umísťované nebo prováděné v rámci správního
obvodu Úřadu Městské části Praha 5
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Odůvodnění žádosti:
Ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nebylo novelou stavebního zákona,
provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., změněno. Z tohoto důvodu je spolek i nadále
oprávněn žádat u příslušných orgánů státní správy, aby byl předem informován o všech
zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy
ochrany přírody a krajiny, a to (i) i když jde o správní řízená vedená stavebními úřady podle
stavebního zákona a (ii) i když jde o zamýšlené zásahy, které podléhají jiným správním
postupům, než je správní řízení vedené podle části druhé a třetí zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád.
………………………………………
Martin Skalský
Za pobočný spolek „Arnika – Centrum pro podporu občanů“
Dělnická 13 Praha 7
170 00
IČ: 709 472 61
Přílohy:
- kopie stanov spolku „Arnika"
- Zřizovací listina pobočného spolku „Arnika – Centrum pro podporu občanů“
- kopie zápisu z ustavující členské schůze spolku „Arnika“
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