OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ VODA U Č. BUDĚJOVIC
U DOMOVA DŮCHODCŮ 1356/33
373 16 DOBRÁ VODA U Č. BUDĚJOVIC

ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN
ROSTOUCÍCH MIMO LES
( ve smyslu § 8 odst.(4) vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění, kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , v platném znění
a v souladu s § 8 odst. (2) zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění)

OZNAMOVATEL/É :
Jméno a příjmení ( název) :
Datum narození ( IČ) :
Adresa trvalého bydliště ( sídlo) :

SPECIFIKACE DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES:
( které budou nebo byly káceny)
STROMY ( druh, počet ( v ks) a obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí ( v cm))

SOUVISLÉ KEŘOVÉ POROSTY ( druh a plocha keřových porostů ( v m2))

UMÍSTĚNÍ DŘEVIN :
Katastrální území :
Dobrá Voda u Českých Budějovic
Obec :
Dobrá Voda u Českých Budějovic
Parcelní číslo a druh pozemku :

( podle katastru nemovitostí)

ZDŮVODNĚNÍ OZNÁMENÍ :

V Dobré Vodě u Č. Budějovic
dne ____________________

__________________________
podpis žadatele

PŘÍLOHY:
– doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo k pozemku, na kterém rostou dřeviny
požadované ke kácení ( postačuje kopie výpisu z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvy, darovací
–

smlouvy, usnesení soudu o dědictví, apod. s potvrzením vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí)
situační zákres umístění dřevin na pozemku ( může být proveden do kopie katastrální mapy nebo
jako samostatný situační plánek)

POZNÁMKA :
Důvody, na základě kterých není třeba povolení vyjímečného kácení dřevin rostoucích mimo les
( postačuje oznámení dle tohoto formuláře):
– pěstební důvody, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky
porostů
– zdravotní důvody
– při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů ( vodní zákon, zákon o dráhách, elektrizační
zákon, plynárenský zákon, zákon o telekomunikacích, apod.)

– je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda
značného rozsahu
– je-li pozemek, na kterém dřeviny rostou, ve vlastnictví fyzických osob a zárověň jde-li o
dřeviny se stanovenou velikostí ( stromy s obvodem kmene do 80 cm měřeným ve výšce 130 cm nad
zemí nebo souvislé keřové porosty s celkovou plochou do 40 m2).

