
Rokycanova 1929 • 356 01 Sokolov • Tel.: +420 359 808 111 • Fax: +420 359 808 300

E-mail: epodatelna@mu-sokolov.cz • ID datové schránky: 6xmbrxu • http://www.sokolov.cz

IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586
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Městský úřad Sokolov • odbor životního prostředí

ŽÁDOST

O VYDÁNÍ SOUHLASU K ZÁSAHU DO KRAJINNÉHO RÁZU

(dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)

Údaje o žadateli:
Jméno, příjmení / obchodní jméno: ...................................................................................................................
Datum narození / IČ: ........................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu / sídlo: ............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Tel., mobil: * .........................................................................................................................................................
Číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu: ** .....................................................................................

Adresa pro doručování: (uvést v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu či sídla)
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Důvod zásahu: (u stavby název stavby)
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Katastrální území a výčet pozemků, kterých se zásah dotkne: ..................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

V .................................. dne ........................                    

             

                          

..............................................................................

Podpis (razítko) žadatele
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* nepovinný údaj

** uvést v případě vlastnictví elektronicky čitelného identifikačního dokladu (občanský průkaz se 

strojově čitelnou zónou a čipem)

 Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného 

rázu, zejména umisťování a povolování staveb, ale i jiné činnosti, který by mohly snížit nebo 
změnit krajinný ráz, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných 

prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy 

v krajině.

 Před podáním žádosti doporučujeme předběžnou konzultaci s pracovníkem Městského úřadu 

Sokolov, odboru životního prostředí.

Přílohy žádosti:
Projektová dokumentace + situační zákres lokality.
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