Obecní úřad Mikulovice, okres Jeseník, Hlavní 5, Mikulovice 790 84
IČ: 00303003, DIČ: CZ00303003 číslo účtu: 1723841/0100
telefon: 584 429 100, e-mail: podatelna@mikulovice.cz

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Podle ust. § 8 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Žadatel (pouze vlastník pozemku či jiný oprávněný uživatel, nebo nájemce se souhlasem vlastníka)
jméno a příjmení / název
adresa / sídlo
datum narození / IČ
telefon
Údaje o pozemku/cích a kácených dřevinách
Katastrální
území

Pozemek
parc. číslo

Druh dřevin

Počet
kusů

Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí

Plocha keř.
porostu (m2)

Souhlas vlastníka/spoluvlastníka pozemku, či jiného oprávněného uživatele s kácením dřevin (vyplnit pouze
v případě, že žádá nájemce na základě nájemní smlouvy nebo pokud pozemek vlastní více vlastníků)
jméno a příjmení / název
adresa / sídlo

Zdůvodnění žádosti
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Návrh na náhradní výsadbu (ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin, § 9 odst. (1) zák. 114/1992
sb., o ochraně přírody a krajiny)
Katastrální
území

Pozemek
parc. číslo

Druh dřevin

Počet kusů

......................................................
podpis žadatele
u právnických osob razítko

K žádosti je nutné doložit tyto doklady:
1.
2.
3.

doklad vlastnického vztahu v případě, že nevyplývá z katastru nemovitostí a případně nájemního vztahu žadatele
k pozemku, na němž dřevina či dřeviny rostou, případně nájemní smlouva,
situační mapka se zákresem požadovaných dřevin ke káceni (např. mapa katastru nemovitostí, mapa
pozemkového katastru, situační náčrtek),
v případě zastupování plnou moc s uvedením rozsahu zastupováni (zastoupeni ve věci povolení kácení dřevin)

poznámka
Povoleni ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písmo b) zákona] a jsou splněny
ostatní podmínky stanovené 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 m 2.
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