Spolky registrované u Městského úřadu Černošice podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Název
Život na soutoku, z.s.,
Výpadová 1329/8, 153 00
Praha 5,
IČ: 22607366
vaclavvojir@seznam.cz

Platnost
registrace
15. 8. 2019

místní působnost

věcná působnost

Povodí Berounky a Vltavy na
území hl. m. Prahy a
Středočeského kraje

-

Spolek Kamýk
Halasova 714,
252 64 Velké Přílepy,
IČ: 04498763
d.s.: agea2zj

11. 10.
2019

kat. ú. Velké Přílepy a Kamýk u
Velkých Přílep

-

-

-

1

ochrana přírody a krajiny,
ochrana životního prostředí, předcházení ekologické újmě,
tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a
cyklistické,
ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i
neurbanizované krajiny,
ochrana zeleně v obcích a městských částech v povodí Berounky a
Vltavy na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje
upozorňování na nevypořádané střety zájmů mezi veřejným zájmem a
zájmy partikulárními dle platné legislativy
péče o povodí Berounky a Vltavy na území hl. m. Prahy a
Středočeského kraje
péče o území na soutoku Vltavy a Berounky ve smyslu únosného
zatížení území
stavby a jiné záměry, které vyžadují stavební povolení, územní
rozhodnutí, územní souhlas, nebo stavební povolení vydané v tzv.
sloučeném řízení u jiných staveb, nebo povolení, nebo jiná další řízení
dle 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákopn) tedy souhrnně všechny stavby, které mohou přímo i nepřímo
ovlivnit přírodu a krajinu v místní příslušnosti sdružení
všechna zahajované správní řízení vedené podle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle §16 zákona č. 289/1995 Sb., o
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), řízení o
odnětí nebo o omezení , dále podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu a podle §16 odst. 3 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
dále výstavby a úpravy pozemních komunikací i místních a účelových
komunikací,
výstavby a úpravy zařízení k využívání a odstraňování odpadů
zahajovaných dle 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) avšak nikoli výhradně.

Přátelé Tachlovic,
Jakubská náves 8,
252 17 Tachlovice,
IČ: 02091615,
d.s.: twztfah

16. 10. 2019 kat. ú. Tachlovice, Nučice,
Dobříč, Dušníky u Rudné,
Hořelice

proces územního plánování a stavebního řízení, kde mohou být
dotčeny zájmy ochrany přírody, krajiny, vod, speciálně staveb a jiných
činností, které mohou přímo i nepřímo ovlivnit Radotínský potok a jeho
bezprostřední okolí.
nové stavby a jiné záměry, o kterých je rozhodováno podle stavebního
zákona a jež mají dopad na životní prostředí, zejména na zeleň,
veřejnou infrastrukturu, dopravu a charakter dotčeného území.
stavby a jiné zásahy nebo činnosti, které mohou přímo i nepřímo
ovlivnit občany zejména v k. ú. Tachlovice.

-

-

VIA MAGNA, z.s.,
Ke Kříži 247, 252 62
Statenice,
IČ 22693777

28. 1. 2020

kat. ú. Statenice, Velké Přílepy,
Tursko, Lichoceves, Únětice,
Roztoky u Prahy, Holubice,
Svrkyně, Tuchoměřice,
Horoměřice, Dobrovíz

-

Kvalita životní prostředí
Města Černošice, z.s.,
Sadová 1623, 252 28
Černošice,
IČ 26641879

18. 2. 2020

Krajina 2 000, spolek na
ochranu přírody dolního
Posázaví
Studené 93, 254 01
Jílové u Prahy
IČ: 65397941

25. 2. 2020

kat. ú. Černošice, Všenory

-

ORP Černošice

2

veškeré stavby, které mohou změnit krajinný ráz a ovlivnit život
občanů a životní prostředí
povolování terénních úprav
stavby a rekonstrukce komunikací všech typů
veškeré zásahy do zemědělského půdního fondu včetně vynětí půd ze
ZPF
veškeré stavby a činnosti, které mohou mít vliv na odtokové poměry a
zásoby spodních vod v území
výstavba obytných celků včetně veškeré občanské vybavenosti (např.
školy, školky, obchody, služby)
veškerá řízení o umístění stavby a změně využití území, která
s výstavbou uvedenou výše bezprostředně souvisejí nebo jsou s ní
spojeny, popř. o činnosti bezprostředně takovým zásahům
předcházející.
rekonstrukce železniční trati (trať 171 Praha – Beroun) v úseku
Černošice až Všemíry
rekonstrukce železničního mostu přes řeku Berounku v obci
Černošice-Mokropsy na výše uvedené trati
přeložka silnice II/115
týká se zejména řízení územního a stavebního a EIA
věcná specifikace: výstavba a modernizace silnic I. a II. třídy, včetně
dálnic a rychlostních silnic, nebo jejich součástí a doprovodných
staveb (např. zařízení staveniště, sjezdy, odpočívky a přivaděče
apod.)

Český svaz ochránců
přírody, 11/02. základní
organizace Hostivice,
Partyzánů 153, 253 01
Hostivice
IČ: 67360734

16. 4. 2020

kat. ú. Hostivice, Litovice,
Chýně, Jeneč

KRAJINA PRO ŽIVOT,
spolek, Růžová 388, 252
43 Průhonice
IČ: 27020886
d.s.: fydxjvs

25. 4. 2019

kat. ú. Vestec, Jesenice,
Průhonice

Kvalitní životní
prostředí Města
Řevnice, z.s.
Pražská 129, 252 30
Řevnice
IČ: 08209774
d.s.: rm27fw4

20. 6. 2019

kat. ú. Řevnice

Asociace vodní turistiky
a sportu, z.s.
Ing. Fr. Janečka 511,
257 41 Týnec nad
Sazavou, tel: 732638330
IČ: 08159386
d.s.: 7uu6urd

19. 6. 2019

Asociace vodní turistiky
a sportu, z.s.
Ing. Fr. Janečka 511,
257 41 Týnec nad

16. 6. 2019

poskytování informací o zamýšlených zásazích a zahajovaných
správních řízeních dotýkajících se zájmů ochrany přírody a krajiny a
zájmů ochrany vod, který vede MěÚ Černošice,
- zejména poskytování informací o zamýšlených zásazích a
zahajovaných řízeních, která se dotýkají území přírodní památky
Hostivické rybníky včetně ochranného pásma,
- poskytování informací o dalších přírodních území včetně významných
krajinných prvků a navržených prvků ÚSES a mohou ovlivnit přírodní
poměry nebo vodní režim v těchto územích,
- poskytování informací o řízení, kterými se povoluje vypouštění
odpadních vod do vod. povrchových (kromě domovních čistíren do 10
EO) v povodí Litovického a Jenečského potoka a jejich přítoků na
území okresu Praha-západ.
- stavby včetně jejich změna jiné zásahy nebo činnosti, které mohou
způsobit úbytek ZPF, zelených ploch či kácení dřevin, nebo
znečišťování životního prostředí
- změny využití ploch
- vestecká spojka
-

-

stavby a činnosti s přímým i nepřímým vztahem k optimalizaci
železniční trati odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)
výstavby a úpravy komunikací I. II. a III. třídy
výstavby a úpravy protipovodňových zařízení a ochran proti povodni

řeka Sázava

-

vodoprávní řízení
řízení o vydání povolení k nakládání s vodami
aktualizace manipulačního řádu

řeka Berounka

-

vodoprávní řízení o vydání povolení k nakládání s vodami

-

3

Sazavou, tel: 732638330
IČ: 08159386
d.s.: 7uu6urd
Spolek pro ochranu a
rozvoj obcí, o.s.,
Ptice 179
252 18 Úhonice,
IČ: 26592193
d.s.: q27tshd

1. 7. 2020

kat. ú. Ptice, Úhonice

-

stavby a jiné činnosti, které mohou přímo i nepřímo ovlivnit katastrální
území Ptice a Úhonice,
výstavby a úpravy místních komunikací a komunikací II. a III. třídy a
výstavby bytových i nebytových zařízení v katastru obce (zejména
kanalizace, ČOV, vodovod a všechny ostatní stavby a změny – např.
změny využití pozemků, stavby objektů ovlivňujících živ. pr.,
průmyslové stavby, sklady inertního a nebezpečného materiálu, atd.).

Ke dni 1. 7. . 2019 je u Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí, registrováno 12 spolků.
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