01. Identifikační číslo
02. Kód životní situace
03. Pojmenování (název) životní situace
Souhlas se zvláštním užívání veřejné zeleně
04. Základní informace k životní situaci
Statutární město Brno, městská část Brno - Nový Lískovec je na základě Statutu města Brna
pro území městské části správcem veřejné zeleně s dispozičními právy a povinnostmi
vlastníka. Každý, kdo chce využívat plochy veřejné zeleně k účelům jiným než těm, které
spadají do obecného užívání, musí mít v souladu s OZV č.15/2007 o ochraně zeleně v městě
Brně souhlas MČ Brno - Nový Lískovec.
Veřejná zeleň je veřejným prostranstvím, na kterém platí podmínky obecného užívání.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická nebo právnická osoba.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou je podání žádosti o souhlas se zvláštním užíváním veřejné zeleně.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Řízení je zahájeno na základě žádosti o souhlas se zvláštním užíváním veřejné zeleně.
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, tel 547428918.
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
vyplněný formulář žádosti o souhlas se zvláštním užíváním veřejné zeleně, u právnických
osob kopii dokladu o právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina,
doklad o přidělení IČO / DIČ), u fyzických osob doklad totožnosti a situační nákres plochy.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti je možné získat osobně na ÚMČ Brno – Nový Lískovec, nebo jej stáhnout
z internetu na adrese http://www.nliskovec.brno.cz/stranky/140_Uzivani_zelene.doc
12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství viz. Životní situace 220 „Poplatek za
užívání veřejného prostranství“.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Běžná doba je do 30 dní od podání žádosti
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Žádní
15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
V případě větší plochy s větším množstvím dřevin může být požadována inventarizace
zeleně.
16. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění
 Pomocně se využije zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění.
 OZV města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně
17. Jaké jsou související předpisy
Žádné

18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Žádné
19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Tomu, kdo poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt
nebo veřejně prospěšné zařízení, může být uložena pokuta do 50 000 Kč. Podle § 47 zákona
200/1990 Sb.,
20. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
 Musím žádat i v případě, že chci na zeleň postavit kontejner? ANO
 Musím žádat i v případě, že chci na zeleň postavit automobil? Automobil na zeleni stát
nesmí

21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Není
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
15.3.2008
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
15.3.2008
29. Datum konce platnosti návodu
Není znám

