Obecní úřad, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany, IČ : 00245003

Žádost ( fyzické osoby )

o POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
( podle § 8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, a vyhlášky č.189/2013 Sb. )
1)

ŽADATEL

*1)

:

jméno a příjmení ………………………………………………………
adresa bydliště ( doručovací adresa ) ……………………………...
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
telefon nebo e-mail ……………………………………………………
2)

Údaje o místě kácení podle evidence nemovitostí ( KN ) :

katastrální území

číslo pozemku

druh pozemku

výměra

…………………………….

……………….

………………………….

……….

3)

Popis dřevin, které mají být pokáceny

*2)

:

druh stromu

počet stromů

obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí

…………………………….

……………….

………………………….……….

druh keře

velikost souvislé plochy ke kácení

…………………………….

……………….

4)

Odůvodnění požadavku:

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
5)
Navržená náhradní výsadba :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
6)

Vyjádření případných spoluvlastníků pozemku uvedených v dokladu o vlastnictví :

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
K žádosti musí být přiložen:
- doklad o vlastnickém či nájemním vztahu žadatele k pozemku
- situační snímek pozemkové mapy se zakreslením polohy dřevin na
fotodokumentace
- souhlas ostatních spoluvlastníků pozemku, na němž dřeviny rostou
*3)
- doklad o zaplacení správního poplatku
Datum:

pozemkové parcele, případně

*4)

Podpis :

*1) žádost může podat jen vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les
rostou. Vyřizuje-li žádost zástupce, musí být k žádosti přiložena plná moc
*2) dřeviny rostoucí na vlastním pozemku - stromy o obvodu kmene do 80 cm a souvislé keře do plochy 40m2 nepodléhají povolení !
*3) za místní šetření se platí poplatek 100,- za každou započatou hodinu v pracovní době správního orgánu. Osvobození: pokud se jedná
o kácení dřevin v rámci stavebního řízení, při živelných pohromách a nehodách
*4) žádost podepisuje žadatel nebo zplnomocněná osoba, která k žádosti doloží plnou moc.

ouchrastany@centrum.cz
Tel./fax 385 727 149

_______________________
formulář - žádost

