OBEC PERŠTEJN
www.obec-perštejn.cz, obec@obec-perstejn.cz
Obecní úřad, Hlavní 159, 431 63 Perštejn

tel č. 474 394 197
Indikátor datové schránky: 985bb3v

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1,
zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb. v platném znění
I.

Žadatel(é)

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu /doručovací (je-li shodná, pak neuvádět),
tel.číslo, email, ID datové schránky. U každého žadatele uveďte zda se jedná o vlastníka / nájemce / jiného
oprávněného uživatele / zmocněnce (na základě plné moci, přílohou žádosti):
Žadatel č.1:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Žadatel č.2:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Žadatel č.3:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Žadatel č.4:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Uvádí se všichni vlastníci pozemku. Je-li žadatel právnická nebo fyzická podnikající osoba, uvádějte vždy IČ,
sídlo společnosti. V případě právnické osoby pak uveďte oprávněnou osobu k jednání.

II.

Specifikace dřevin a jejich umístění

Číslo stromu
v mapové
příloze

III.

Druh dřeviny

Parcelní číslo
pozemku

Katastrální území

Obvod kmene ve
výšce 130cm / plocha
porostu m²

Navrhovaná náhradní výsadba:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….........................................................................................................................................................
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Navrhovanou náhradní výsadbu je nutné uvádět, pokud se jedná o kácení dřevin za účelem 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. Uveďte počet a druh dřeviny, kterou navrhujete jako náhradní výsadbu včetně
pozemku a katastrálního území jako místa výsadby. V případě, že navrhujete výsadbu na pozemek, který
není ve vlastnictví žadatele, připojte písemný souhlas vlastníka navrhovaného pozemku s náhradní
výsadbou. Dle § 8, odst. 6 zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

IV.

Zdůvodnění žádosti:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

V.

Vlastnické právo, nájemní právo nebo uživatelský vztah k pozemku:

- lze-li zjistit z katastru nemovitostí (není třeba dokládat)
- není-li žadatel vlastníkem pozemku, pak dokládá:
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
(uvedený dokument musí být přílohou žádosti! např.nájemní smlouva, plná moc)

VI.

Souhlas vlastníka, případně souhlas spoluvlastníků (má-li pozemek více vlastníků) s
kácením dřeviny – tato vyjádření mohou být i samostatnou přílohou

jméno a příjmení / název

právní vztah k pozemku

s kácením souhlasím /
nesouhlasím

datum

podpis

………………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………..…………………………………………………………………

V ………………………..……………… Dne ………………………..………………
Podpis všech žadatele (ů):
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Informace k žádosti (NETISKNĚTE) o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
podle § 8 odst. 1, zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb. v platném znění
Vyřízení výše uvedené žádosti se řídí zákonem č. 500/2004 Sb, správní řád a zákonem č. 114/ 1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Dbejte prosím na úplnost ve všech bodech žádosti, dodání příloh apod. V případě neúplnosti
žádosti je správní orgán, dle výše uvedených zákonů, povinen Vás vyzvat k doplnění, což může
prodloužit správní řízení o vydání rozhodnutí.
Přílohy žádosti:
-

situační zákres dřevin včetně očíslovaní stromů shodných s označením v bodě II. žádosti
(např. v ortofotomapě, katastrální mapě, situační půdorysný nákres s označením parc.
Čísla pozemku atd)
dokument dokládající vlastnické právo, nájemní či jiný uživatelský vztah žadatele k
pozemku (nelze li tyto údaje zjistit z katastru nemovitostí)
písemný souhlas vlastníka nebo spoluvlastníků s kácením dřevin (není-li uveden přímo
v žádosti)
projektová dokumentace ke stavebnímu záměru nebo její relevantní část
fotodokumentace (není nutné)

Ostatní:
-

žádost je možné podat osobně na podatelně Obecního úřadu Perštejn v úřední dny,
poštovní přepravou, datovou schránkou nebo e-mailem opatřeným elektronickým
podpisem.
obvod kmene se uvádí v cm ve výšce 130 cm nad zemí (nebo níže pod místem hlavního
větvení). Plocha zapojeného porostu se uvádí v m2 (u jednotlivých stromů v zapojeném
porostu se neuvádí obvod kmenů, nedosahuje-li 80 cm).

Upozornění:
V případě, že se jedná o dřeviny rostoucí mimo les, které jsou součástí významného
krajinného prvku *), je nutné zároveň žádat o stanovisko k zásahu do významného krajinného
prvku. Žádost se podává u Městského úřadu Kadaň, odboru ochrany životního prostředí,
Mírové náměstí č. 1, 432 01.
*) významné krajinné prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní
nivy a dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně krajiny ve znění pozdějších předpisů orgán přírody jako významný krajinný prvek,
zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a
zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy, odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy
porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
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