Městský úřad Horšovský Týn
odbor životního prostředí
nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
________________________________________________________________________________________________

Datum:

ŽÁDOST O SOUHLAS S ČINNOSTÍ V PŘÍRODNÍM PARKU SEDMIHOŘÍ
(§ 77 odst. 3 zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů)

ŽADATEL:

Žádám o souhlas s činností v přírodním parku Sedmihoří :.................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Popis akce:.............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

...................................
podpis oprávněné osoby
razítko

- Vzor s upřesněním Žádost o souhlas s činností v přírodním parku Sedmihoří
(§ 77 odst. 3 zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů)
Žadatel: - fyzická osoba – jméno příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, popř. adresa
pro doručování
- fyzická osoba při výkonu své podnikatelské činnost – jméno, příjmení, IČ, adresa zapsaná
v obchodním rejstříku (nebo jiné zákonné evidenci), popř. adresa
pro doručování
- právnické osoby- název nebo obchodní firma, IČ, adresa sídla popř. adresa pro
doručování
Žádám o souhlas s činností v PP Sedmihoří.......na souhlas jsou dle vyhlášky Okresního
úřadu v Domažlicích vázány tyto činnosti:
- umisťovat a povolovat nové stavby
- zřizovat, měnit či rušit vodohospodářská díla, provádět úpravy a údržbu vodních toků a jiných
vodních ploch včetně jejich revitalizace
- provádět meliorační zásahy, protierozní ochranu a rekultivaci půdy, umělou obnovu lesních
porostů s mechanizovanou přípravou půdy
- provádět těžbu nerostů a hornin
- pořádat sportovní, rekreační a jiné hromadné akce s počtem účastníků nad 50 osob mimo souvisle
zastavěné území obcí
- provádět leteckou aplikaci chemických prostředků
- zřizovat parkoviště, tábořiště a kempy
- zřizovat turistické, cyklistické, běžkařské a jezdecké stezky
- vjíždět s motorovými vozidly a motocykly mimo veřejně přístupné komunikace
- provozovat horolezectví, závěsné létání
- zřizovat skládky odpadů
- měnit současnou skladbu a rozsah zemědělských i lesních kultur
- zřizovat intenzivní chovy zvěře
- zasahovat do významných krajinných prvků
- kácet dřeviny rostoucí mimo les
Popis akce.........slovní popis popř, projektová dokumentace.................

podpis žadatele
razítko

