Obecní úřad Čejkovice
Templářská 500, 695 15 Čejkovice

ŽÁDOST
o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

ŽADATEL1::

____________________________________________________

(jméno a příjmení / název nebo obchodní jméno)

1 … pokud je žadatelů více, uveďte je na samostatný list

Datum narození / IČ:

____________________________________________________

Adresa trvalého pobytu / sídlo:

____________________________________________________

Adresa pro doručování:

____________________________________________________

(je-li odlišná od adresy trvalého pobytu / sídla)

Telefon, e-mail:

____________________________________________________

ZASTOUPENÝ na základě plné moci* / pověření* ze dne _______________________________
☐ … fyzickou osobou ______________________________________________________________
(uveďte jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování, telefon, e-mail)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
☐ … právnickou osobou ___________________________________________________________
(uveďte název nebo obchodní firmu, IČ, sídlo, adresu pro doručování, telefon, e-mail, ID datové schránky)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
VZTAH ŽADATELE K POZEMKU (zaškrtněte správnou odpověď)
☐ … pozemek je ve výlučném vlastnictví žadatele
☐ … pozemek je ve společném jmění manželů
☐ … pozemek je v podílovém spoluvlastnictví
☐ … žadatel je nájemcem
☐ … žadatel pozemek užívá na základě listiny doložené v příloze
☐ … jiný (uveďte jaký) ________________________________________________________
*… nehodící se škrtněte
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SPECIFIKACE DŘEVIN (solitéry - samostatně rostoucí)::
Druh, popř. rod
Počet
Obvod
Pozemek
dřeviny
kusů
kmene 2
(parc. číslo)

2…

obvod kmene se měří ve výši 130 cm nad zemí

SPECIFIKACE ZAPOJENÝCH POROSTŮ DŘEVIN:
Druhové, popř.
rodové
Počet (ks) nebo
Obvod
zastoupení
výměra (m2)
kmene3
dřevin

3

Katastrální
území

v případě potřeby uveďte další dřeviny na volný list

Pozemek
(parc. číslo)

Katastrální území

… obvod kmene se měří ve výši 130 cm nad zemí – pokud je uvedena výměra (v m ), obvod kmene se neuvádí
v případě potřeby uveďte další dřeviny na volný list
2

ZDŮVODNĚNÍ KÁCENÍ: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

NÁHRADNÍ VÝSADBU (zaškrtněte správnou odpověď)
☐ navrhuji dle zpracovaného projektu (viz příloha)
☐ navrhuji na pozemku* / pozemcích* parc. č. ___________________________________________
k.ú. ___________________________ v počtu kusů _________________________________________
druh dřevin: ________________________________________________________________________
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v případě potřeby uveďte další dřeviny na volný list

PŘÍLOHY (zaškrtněte přílohu, kterou přikládáte)
☐ identifikace dalších žadatelů
☐ stručný popis umístění dřevin a situační zákres (např. do snímku pozemkové mapy)
☐ 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
☐ písemný souhlas druhého manžela s kácením, nejsou-li žadatelem oba manželé
☐ písemný souhlas (s kácením) alespoň dvoutřetinové většiny podílových spoluvlastníků počítané
podle velikosti jednotlivých podílů, nejsou-li uvedeni jako žadatelé
☐ plná moc pro zastupování
☐ oprávnění k jednání za právnickou osobu, nelze-li je ověřit ve veřejném rejstříku
☐ podklady prokazující oprávnění společenství vlastníků udělit souhlas s uložením náhradní
výsadby, to je stanovy společenství vlastníků, listiny, ze kterých vyplývá splnění zákonných
požadavků pro přijetí rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek nebo jiného rozhodnutí
vlastníků jednotek v souladu se stanovami společenství vlastníků a s platnou právní úpravou
☐ návrh náhradní výsadby (např. projekt)
☐ písemný souhlas vlastníka pozemku s náhradní výsadbou, není-li žadatel vlastník pozemku

Datum: _____________________________
Jméno, příjmení, funkce4 ___________________________________________________________
podpis4: _________________________________________________________________________
4

fyzická osoba k čitelně napsanému jménu a příjmení připojí svůj podpis
právnická osoba k čitelně napsanému jménu, příjmení a funkci osoby oprávněné jednat za ni
připojí podpis této osoby, oprávnění je tato osoba povinna prokázat

Kontaktní adresa:
Obecní úřad Čejkovice, Templářská 500, 695 15 Čejkovice, Marie Gavendová, tel. 518 323 897,
e-mail: gavendova@cejkovice.cz
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