MĚSTSKÝ

ÚŘAD

ŠENOV

Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov

ŽÁDOST O POVOLENÍ /ZÁVAZNÉ STANOVISKO/
KE KÁCENÍ DŘEVIN
Žadatelé:
Žádost může podat pouze vlastník pozemku, na kterém dřeviny rostou, nebo nájemce či oprávněný
uživatel pozemku s písemným souhlasem vlastníka (§ 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb.). Pozn.: Vlastník =
všichni, kteří jsou zapsáni v katastru nemovitostí!
a) fyzická osoba
Jméno, příjmení: …………………………………………………………… dat. nar.: ……………………..…
Adresa: …..……………………………………………………………………………………………………...
tel.: ………………………………….. e-mail: …………………………………..
b) právnická osoba
Název: …………………………………………………………………..…. IČ: ………………………………
Sídlo/adresa: …..………………………………………………..…………………………….…………………
tel.: ………………………………….. e-mail: …………………………………..

Povolení je požadováno pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení nebo ve
společném územním a stavebním řízení (příp. ve spojení s posouzením vlivů na životní prostředí):
ANO - NE
Specifikace stromů, určených ke kácení: Povinnou přílohou žádosti je situační zákres dřevin!
druh stromu

počet (ks) /plocha v případě
zapojeného porostu (m2)

obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí
(cm)

Pozemek, na kterém dřeviny vyrůstají: pozemek p. č.: ………………………………………...
katastrální území: ……………………………………..

Důvod kácení:
………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….……
datum: ………………….

podpis žadatele (žadatelů): ………………………………....

Souhlas vlastníka pozemku (vyplňte v případě, že ŽADATELEM NENÍ VLASTNÍK pozemku, ale
nájemce nebo jiný oprávněný uživatel):
Jméno, adresa, datum narození/IČO: ……………………………………………………………………
datum:………………..

SOUHLASÍM S VÝŠE UVEDENÝM KÁCENÍM DŘEVIN.

podpis:……………………………………..

PŘÍLOHY, které je nutno dodat k žádosti:
Vždy:
1) situační nákres polohy stromů určených ke kácení (pozn. zakreslení ve vztahu k budovám,
hranicím pozemku apod.; lze zakreslit do kopie snímku katastrální mapy)
Dle situace:
2) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí
3) v případě, že žadatelem není vlastník pozemku, ale nájemce či jiný oprávněný uživatel pozemku,
musí být přílohou žádosti doložení nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a
dřevinám rostoucím mimo les
4) v případě žádosti o závazné stanovisko ke kácení dřevin doložit projektovou dokumentaci
K žádosti je rovněž možné připojit fotodokumentaci k doplnění odůvodnění (foto umístění stromu + detaily
defektů).

