Městský úřad Kravaře
Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
Náměstí 43, 747 21 Kravaře
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Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
podle § 8 odst. 1 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

1. Žadatel:
fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození
________________________________________________________________________
místo trvalého pobytu ______________________________________________________
adresa pro doručování ______________________________________________________
telefon, e-mail __________________________________________________________
právnická osoba/fyzická osoba podnikající: jméno, IČ/ jméno, příjmení, IČ
________________________________________________________________________
sídlo ____________________________________________________________________
adresa pro doručování ______________________________________________________
telefon, e-mail ____________________________________________________________
jméno osoby pověřené k jednání ______________________________________________
zmocněnec (je-li ustanoven)
fyzická osoba/fyzická osoba podnikající/právnická osoba
jméno, příjmení, datum narození/ jméno, příjmení, IČ/ jméno, IČ
________________________________________________________________________
místo trvalého pobytu/sídlo __________________________________________________
adresa pro doručování ______________________________________________________
telefon, e-mail ____________________________________________________________
2. Údaje o místě kácení
stručný popis umístění dřevin ________________________________________________
katastrální území __________________________________________________________
parcelní číslo pozemku _____________________________________________________
3. Specifikace dřevin, které mají být káceny
druhy dřevin
počet
obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
zapojené porosty
výměra kácené plochy ______________________________________________________
druhové zastoupení dřevin___________________________________________________

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922

IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Česká spořitelna, a.s. – pobočka Kravaře
Středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
č. účtu: 1846631329/0800
Čtvrtek 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00
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4. Zdůvodnění žádosti
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Situační zákres

6. Návrh náhradní výsadby
Počet dřevin
Druh
Parc.č.
Termín
7. Přílohy
- plná moc k zastupování (v případě zastupování žadatele zmocněncem)
- pověření k jednání (v případě, že za žadatele jedná pověřený zaměstnanec)
- doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele
k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí
- písemný souhlas vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku

Datum _________________

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922

IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292

podpis žadatele _____________________

Bankovní spojení
Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Česká spořitelna, a.s. – pobočka Kravaře
Středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
č. účtu: 1846631329/0800
Čtvrtek 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00

