01. Identifikační kód
02. Kód životní situace
194
03. Pojmenování (název) životní situace
Přijímání oznámení o trvalých stanovištích včelstev
04. Základní informace k životní situaci
Zákon č. 326/2004 § 51 a ten mimo jiné říká, že:
Pro zabezpečení ochrany včel jsou chovatelé včel povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel.
Obecní úřad poskytne na vyžádání tyto údaje ošetřovatelům porostů a uživatelům
pozemků
Vyhláška č. 327/2004 Sb.§ 6 udává termín kdy:
Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel (dále jen "chovatel včel"),
oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února
umístění trvalých stanovišť včelstev.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Pro zabezpečení ochrany včel jsou chovatelé včel povinni oznámit místně příslušnému
obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Písemným oznámením
08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Úřad městské části Brno- Nový Lískovec
09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
ÚMČ Brno - Nový Lískovec, Odbor stavební a všeobecný, referent životního prostředí,
Ing. Michal Šípek, kancelář č. 12, úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8:00 do
17:00 hodin.
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Formulář oznámení o trvalých stanovištích včelstev.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář oznámení o trvalých stanovištích včelstev.
12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Žádné
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádné
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Žádní
15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Žádné
16. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 326/2004

17. Jaké jsou související předpisy
§ 51, § 73 odst. 2, zák.č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči; § 6 vyhl.č. 327/2004
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při
použití přípravků na ochranu rostlin
18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné
19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
20. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Komunikační zdroje:
http://www.vcelarskenoviny.cz/view.php?cisloclanku=2006020101 Včelařské noviny
22. Za správnost návodu odpovídá útvar
ÚMČ Brno - Nový Lískovec, Odbor stavební a všeobecný
23. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Ing. Michal Šípek
24. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
1.9.2007
25. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
18.11.2013
26. Datum konce platnosti návodu
Není znám

