
Přehled o činnosti 
           kolektivního člena Českého svazu ochránců přírody za rok ......  

-- pokračuje na druhé straně -- 

A.  IDENTIFIKACE    

název kolektivního člena:  :              IČ:   
    

právní forma: 

adresa sídla:           PSČ:      kraj: 

statutární zástupce:  jméno, příjmení, tituly:                                                 

název funkce: 

B.  KONTAKTNÍ ÚDAJE  

 kontaktní adresa:          PSČ: 

 email:            kontaktní telefon:    

 internetové stránky:  

C.  ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ k datu vyplnění  - vyplňují pouze občanská sdružení 

celkový počet členů:  ...............                   z toho přijato v uplynulém roce : ............... 

D. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI v uplynulém roce   

V uvedených oblastech zakroužkujte činnosti, kterými jste se v uplynulém roce zabývali: 

A.  Péče o krajinu a památky   B.  Druhová ochrana 

A1. údržba maloplošných chráněných území B1. programy ochrany biodiverzity – vyjmenujte: 

A2. údržba ekologicky významných nechráněných území   

A3. zřizování a údržba územních systémů ekol. stability B2. provádění přírodovědných průzkumů 

A4. údržba zeleně (včetně ošetřování stromů) B3. provoz Stanice pro handicapované volně žijící živočichy 

A5. pozemkový spolek B4. záchranné transfery 

A6. péče o kulturní památky  B5. záchranné chovy  – vyjmenujte: 

A7. okrašlovací činnost   

C. Ochrana životního prostředí D. Environmentální výchova 

C1.     ochrana vod D1. systematická práce s kolektivem dětí a mládeže 

C2.     ochrana ovzduší D2. pořádání táborových pobytů v přírodě 

C3.     problematika těžby nerostů a hornin D3. působení na neorganizované děti a mládež 

C4.     tuhé komunální a průmyslové odpady  D4. systematická práce s dětmi vlastních členů    

C5. lesní hospodaření D5. pořádání kursů, školení, seminářů v oblasti EOVV 

C6.      problematika dopravy     D6. pořádání veřejně přístupných akcí, kampaní,..  

C7.     zemědělství D7. provoz ekocentra, poradenského centra, informačního 

střediska pro veřejnost 

C8. energetické úspory D8. provoz naučné stezky 

C9. účast v EIA - kolik případů za rok : … D9. vydávání periodických tiskovin   

C10. účast ve správním řízení - kolik případů za rok: ... D10. provoz WWW stránek s adresou : 

……………………………………………………. 

 



 
Zde můžete uvést podrobnější informace o činnosti Vaší organizace v uplynulém roce, plánech do 
budoucna i náměty a připomínky k činnosti Českého svazu ochránců přírody. Velmi uvítáme, pokud 
přiložíte výroční zprávu Vaší organizace popř. další tiskoviny a materiály, které jste vydali a plán 
Vašich akcí v dalším období:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK  kolektivního člena ČSOP 

Členský příspěvek kolektivního člena ČSOP ve výši 500 Kč jsme zaslali na účet ÚVR ČSOP č. 34535011/0100 

bankovním převodem1) / poštovní poukázkou1) / zaplatili v hotovosti1) dne ………………….. pod variabilním symbolem č. 

: ………………. 

 

Potvrzuji  správnost údajů uvedených na tomto listě:                                                                
 
 
V .  .  .  .  .  .  .  dne  .  .  .  .  .            podpis statutárního zástupce     .  .  .  .  .  .  .  .  .   popř.  razítko  .  .  .  .  .  . 
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Nehodící se škrtněte 


