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Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • odbor životního prostředí

ŽÁDOST

O POVOLENÍ ROZŠÍŘENÍ GEOGRAFICKY NEPŮVODNÍHO DRUHU NEBO KŘÍŽENCE 
DO KRAJINY

(dle § 5 odst. 4 nebo 5 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)
...............................................................................................................................................................................

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

Specifikace geograficky nepůvodního druhu nebo křížence (rostliny nebo živočicha), 

tj. rodový a druhový název, počet, popř. další upřesňující údaje: 
..............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Odůvodnění požadavku rozšíření geograficky nepůvodního druhu nebo křížence:
...............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................
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Katastrální území a výčet pozemků, na kterých je požadováno rozšíření geograficky 

nepůvodního druhu nebo křížence: .......................................................................................................

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

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

             

                          

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

Podpis (razítko) žadatele

* nepovinný údaj

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

strojově čitelnou zónou a čipem)

 Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu do krajiny je možné jen s povolením orgánu 

ochrany přírody; to neplatí pro nepůvodní druhy rostlin, pokud se hospodaří podle schváleného 

hospodářského plánu nebo vlastníkem lesa převzaté lesní hospodářské osnovy. Geograficky 

nepůvodní druh rostliny nebo živočicha je druh, který není součástí přirozených společenstev 

určitého regionu (např. modřín opadavý, douglaska tisolistá, dub červený, japonské topoly pěstované 

za účelem jejich energetického využití atd.). 

 V případě, že rozšíření geograficky nepůvodních druhů bude požadováno v místě, kde by mohlo 

dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody, tj. 

příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Před podáním žádosti doporučujeme 

předběžnou konzultaci s pracovníkem Městského úřadu Sokolov, odboru životního prostředí.

Příloha žádosti:

Situační zákres lokality, na které je požadováno rozšíření geograficky nepůvodního druhu.
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