a*) ŽÁDOST O POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
b*) OZNÁMENÍ O KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
dle § 8 zákona ČNR 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a provádějící vyhlášky MŽP ČR 395/1992, v platném znění

Označení správního orgánu: Obecní Úřad Citice, Citice č.p. 13, 357 56
Žadatel – jméno, příjmení / název organizace:

Bydliště / Sídlo (jiná doručovací adresa):
datum narození / IČO:

telefon:

Dřeviny se nacházejí na pozemku:
parcelní číslo ……..……….…v katastrálním území…………….…….., u č.p. .……...…
Specifikace dřevin rostoucích mimo les:
pořad.
číslo

druh dřeviny

obvod kmene
stromu ve výšce
130 cm nad
zemí / cm

plocha
keřů /
m2

aktuální stav dřeviny

Zdůvodnění kácení dřevin, příp. navržená náhradní výsadba:

Přikládám tyto doklady o vlastnickém, příp. nájemním nebo uživatelském vztahu k pozemkům a dřevinám
(výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, mandátní smlouva, smlouva u výpůjčce, zřizovací listina,
souhlas vlastníka – spoluvlastníků, zplnomocnění), situační zákres dřevin apod.:

Podpis:

V Citicích dne:

*) Nehodící se škrtněte.

Poučení: Žadatel je vždy povinen jakékoliv kácení ve volné přírodě konzultovat s kompetentním orgánem ochrany přírody. Kácení dřevin
se provádí v období vegetačního klidu, tj. od 1.10. do 31.3.
Žádost-oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem
vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze
závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních,
to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění
podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody,
který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění. Za
právnické osoby jednají oprávněné osoby dle výpisu z obchodního rejstříku.

