Městský úřad Česká Kamenice
Odbor rozvoje, investic a životního prostředí
nám. Míru 219
407 21 Česká Kamenice

ŽÁDOST O POVOLENÍ
POKÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
-

stromů, jejichž obvod kmene ve výši 130 cm je více než 80 cm 1)
zapojených porostů dřevin, jejichž celková plocha přesahuje výměru 40 m2 2)
všech dřevin tvořících stromořadí 3)

Žadatel :

Datum
narození/IČ:

Bydliště/
sídlo :

telefon :

žádá jako vlastník – nájemce*) parcely číslo

v katastrálním území
, která je ve vlastnictví
o povolení pokácení

a)

b)

stromů v celkovém počtu

ks*)

druh

obvod kmene ve 130 cm

cm

druh

obvod kmene ve 130 cm

cm

druh

obvod kmene ve 130 cm

cm

druh

obvod kmene ve 130 cm

cm

druh

obvod kmene ve 130 cm

cm

souvislé plochy zapojených porostů o výměře kácené plochy
druh

zastoupení v %

druh

zastoupení v %

druh

zastoupení v %

m2 *)

druh
zastoupení v %
(v případě většího množství dřevin vypište samostatnou přílohu)

Zdůvodnění žádosti o kácení (př. zdravotní stav dřevin, výstavba, poškozování staveb) :

Vyjádření případných spoluvlastníků pozemku uvedených v dokladu o vlastnictví:

V České Kamenici dne _________________________

podpis žadatele

_________________________________

Povinné přílohy :
1. doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí
2. doložení nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím
mimo les u nájemců, jiných oprávněných uživatelů atp.
3. souhlas vlastníka u nájemců,
4. není-li žadatel vlastníkem ani nájemcem pozemku, předkládá písemný souhlas vlastníka
s pokácením dřevin(y) a plnou moc k zastupování ve správním řízení
5. Situační snímek se zakreslením stanoviště stromu
Povolení ke kácení se vydává (stanovuje se v podmínkách rozhodnutí) s přihlédnutím k období
vegetačního klidu dřevin (obvykle 1. 11. – 31. 3.). Žádost je možno vyřídit i mimo toto období.
Pozn.:

Ad 1) S výjimkou ovocných dřevin, které rostou na pozemcích v zastavěném území evidovaných
v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha
se způsobem využití pozemku – zeleň.
Ad 2) Zapojené porosty – soubor dřevin (keře a stromy), které se v nadzemní části jednoho patra
dotýkají, prorůstají nebo překrývají, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm
nad zemí nepřesahuje 80 cm
Ad) 3 Stromořadí – souvislá řada nejméně 10 stromů s pravidelnými rozestupy, chybí-li v některém
úseku souvislé řady 10 stromů některý strom, je i tento úsek považován za stromořadí; povolení
kácení podléhají všechny dřeviny, které jsou součástí stromořadí, bez ohledu na velikost obvodů
kmenů
Orgán ochrany přírody může v nezbytných případech požadovat předložení dalších dokladů potřebných k posouzení žádosti.
*)

nehodící se škrtněte

