ŽÁDOST
o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. a
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
K zaslání: Obecní úřad Chvaleč, Chvaleč 231, PSČ 542 11
Jméno příjmení a přesná adresa trvalého bydliště žadatele:
………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………….......
Telefonní kontakt žadatele: …………………….................................

Žádám o povolení k pokácení stromu(ů), který(é) se nachází(ejí) na pozemku
p. č.:………….................................... v katastrálním území ...................................................
Povinné přílohy dle zákona a vyhlášky:
1) doložení vlastnických či nájemních vztahů 1)

- VÝPIS Z EVIDENCE NEMOVITOSTÍ 2)

- snímek pozemkové mapy 2) se zakreslením polohy dřevin
na pozemkové parcele
- souhlas spoluvlastníků pozemku (v případě více vlastníků)
- souhlas vlastníka pozemku (v případě žádosti nájemce)
- nájemní smlouva (žádá-li nájemce pozemku)
- ověřená plná moc k jednání (nevyřizuje-li vlastník nebo
nájemce)

2) specifikace dřeviny(in) rostoucí(ch) mimo les včetně situačního zákresu
a udání obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí nebo u keřů jejich plocha 3)
POŘ.
OBVOD
DRUH DŘEVINY
POČET STAV DŘEVINY
Č.
V CM 4)

3) zdůvodnění žádosti k pokácení:
………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
4) Žadatel stvrzuje svým podpisem, že je seznámen s tím, že je zodpovědný za jakoukoliv
vzniklou škodu při kácení dřeviny(in) a tuto škodu hradí sám bez náhrady od obce.

V ……………………..…… dne ……………………. podpis …………….……………….
1) Do kolonky vpravo napište ANO – pokud je tato příloha součástí žádosti a NE – pokud tato příloha není součástí žádosti.
2) Ne starší 6 měsíců – aktuální.
3) Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem (§3 písm. b) zákona ČNR
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon)) a jsou splněny ostatní podmínky stanoveném zákonem a
jinými právními předpisy, se podle §8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad
zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.
4) V případě keřových porostů uvádějte plochu v m2.

