
Oznámení o trvalém stanovišti (zm�n� stanovišt�) v�elstev a o 
hromadném letu v�el. 

 
 

 

Kód  
2  

194 

Pojmenování (název) životní situace 
3  Oznámení o trvalém stanovišti (zm�n� stanovišt�) v�elstev a o hromadném letu 

v�el.  

Základní informace k životní situaci  
4  

Chovatel v�el �eší spln�ní zákonné povinnosti. 

Kdo je oprávn�n v této v�ci jednat (podat žádost apod.)  
5  

Chovatel v�el - právnická nebo fyzická osoba.  

Jaké jsou podmínky a postup pro �ešení životní situace  

6  
Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem v�el, je povinna oznámit 
umíst�ní trvalých stanoviš� v�elstev každoro�n� do konce února. Nové umíst�ní 
stanoviš� v�elstev v�etn� ko�ovných se oznamuje nejpozd�ji p�t dn� p�ed jejich 
umíst�ním. Hromadný let v�el za zdrojem sn�šky, sledovatelný ze zem� zrakem a 
sluchem, je nutné oznámit neprodlen� spolu s uvedením dráhy jeho letu.   

Jakým zp�sobem zahájit �ešení životní situace  

7  Oznámení o trvalém stanovišti v�elstev, novém umíst�ní stanoviš� v�elstev 
v�etn� ko�ovných a o hromadném letu v�el za zdrojem sn�šky se oznamuje 
místn� p�íslušnému obecnímu ú�adu. 

Na které instituci životní situaci �ešit  
8  

P�íslušný ú�ad m�stské �ásti podle stanovišt� v�elstev. 

Kde, s kým a kdy životní situaci �ešit  

9  Ú�ad m�stské �ásti m�sta Brna, Brno-�e�kovice a Morká Hora, odd�lení 
životního prost�edí, Palackého nám. 11, 621 00 Brno, dve�e �. 211, Ing. Jan 
Klement, tel. 541 42 17 25. 

Jaké doklady je nutné mít s sebou  

10  
Hlášení o trvalém a ko�ovném umíst�ní v�elstev, které obsahuje:   

- jméno a p�íjmení (název firmy) chovatele v�elstev   
- trvalé bydlišt� (sídlo firmy) chovatele v�elstev   
- adresa stanovišt� trvalého/ko�ovného umíst�ní v�elstev   



  
Pokud nové umíst�ní v�elstev (v�etn� ko�ovných) nebude v zastav�né �ásti obce, 
p�ipojí chovatel jednoduchý situa�ní ná�rtek s ozna�ením stanovišt� v�elstev. 
Stanovišt� v�elstev, pokud není umíst�no v zastav�né �ásti obce, se ozna�í 
umíst�ním žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1 m v horizontální 
poloze.   
 
Hlášení o hromadném letu v�el za zdrojem sn�šky s uvedením dráhy letu. 

Jaké jsou pot�ebné formulá�e a kde jsou k dispozici  
11  

Formulá� není p�edepsán. 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  
12  

Žádné. 

Jaké jsou lh�ty pro vy�ízení  
13  

P�íslušné ú�ady oznámení pouze evidují.  

Kte�í jsou další ú�astníci (dot�ení) �ešení životní situace  
14  

- 

Jaké další �innosti jsou po žadateli požadovány  
15  

- 

Elektronická služba, kterou lze využít  
16  

- 

Podle kterého právního p�edpisu se postupuje  

17  
Zákon �. 326/2004 Sb., o rostlinoléka�ské pé�i a o zm�n� n�kterých souvisejících 
zákon�.   

Vyhláška MZE �. 327/2004 Sb., o ochran� v�el, zv��e, vodních organism� a 
dalších necílových organism� p�i použití p�ípravk� na ochranu rostlin.  

Jaké jsou související p�edpisy  
18  

Zákon �. 166/1999, o veterinární pé�i, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

Jaké jsou opravné prost�edky a jak se uplat�ují  
19  

- 

Jaké sankce mohou být uplatn�ny v p�ípad� nedodržení povinností  

20  Fyzické osob�, která se dopustí p�estupku tím, že poruší ustanovení o ochran� 
v�el podle § 51 zákona �. 326/2004 Sb., v platném zn�ní, lze uložit pokutu do 
výše 40 000 K�. 

21  Nej�ast�jší dotazy  



 - 

Další informace  
22  

- 

Informace o popisovaném postupu (o �ešení životní situace) je možné získat 
také z jiných zdroj� nebo v jiné form�  23  

- 

Související životní situace a návody, jak je �ešit  
24  

- 

Za správnost popisu odpovídá útvar  
25  

Odd�lení životního prost�edí. 

Kontaktní osoba  
26  

Ing. Jan Klement 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni  
27  

9. 10. 2007 

Popis byl naposledy aktualizován  
28  

9. 10. 2007 

Datum konce platnosti popisu  
29  

Není stanoveno. 

P�ípadná up�esn�ní a poznámky k �ešení životní situace  
30  

- 

 

 


