Žádost
o závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les
v souladu s § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Jméno a příjmení/název žadatele: 		…………………………………………………………………
Adresa/sídlo žadatele:				…………………………………………………………………	
Datum narození/IČ:				…………………………………………………………………
Telefon:					…………………………………………………………………
Email:						…………………………………………………………………
Právnická osoba:
Jméno a příjmení odpovědné osoby:		…………………………………………………………………
Číslo
Druh dřeviny
Počet
Obvod kmene ve 130 cm nad zemí (u keřů velikost plochy v m2)
Pozemek parcelní číslo
Katastrální území
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Vlastnický, nájemní či jiný oprávněný vztah k pozemku dokládám:
a) výpisem z katastru nemovitostí či sdělením, že jsem vlastníkem dotčeného pozemku
b) nájemní smlouvou a písemným souhlasem vlastníka pozemku s kácením
c) jinou smlouvou, prokazující oprávněný vztah a písemným souhlasem vlastníka pozemku s kácením
d) jedná se o povolení kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění

Zdůvodnění žádosti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Situační nákres s vyznačenými dřevinami:



Datum:									Podpis*:


*žádost musí být podepsána všemi majiteli pozemku

Poznámka:
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
§ 8 odst. 6 
Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Odstavce 1 až 5 a § 9 se použijí pro kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v řízeních podle věty první obdobně.



