Obecní úřad Lipová
čp. 422, 407 81 Lipová
tel.: +420 412 391 390 / e-mail: info@lipova.cz
www.lipova.cz
---------------------------------------------------------IČ: 00261505 / DIČ: CZ00261505 / č. ú. ČSOB: 213100291/0300

Žádost o povolení kácení dřevin
----------------------------------------------------------------

[dle § 8 odst. 4 vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
v platném znění k provedení § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění]
1) Žadatel:
Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení:
……………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………..
Sídlo/Místo podnikání/ Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu:
…….…….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………
IČO / Datum narození:...............................................................................................................................................
Telefon:……………………………………………………………………………………………………………………………………....
2) Údaje o místu kácení dřevin:
Název obce Lipová…...................................................................................................................................................
Název katastrálního území...............................................………..............................................................................
Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí
název dřeviny

průměr ve

obvod ve

130 cm

130 cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

p. p. č.

druh
pozemku

vlastník pozemku

(V případě většího počtu pozemků se jejich seznam uvede v příloze žádosti)
3) Popis dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny:
Druhové (rodové) zastoupení dřevin*
…………………………….………………………….………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(*V případě většího počtu druhového (rodového) zastoupení dřevin se jejich seznam uvede v příloze žádosti)

zapojený porost……………………………………….……….……………………………………………………………………..…
druhové (rodové) zastoupení dřevin*……………………………….………………………………………………………..
velikost plochy ke kácení ………………………………….…………………….…………………………………………………
(*V případě většího počtu druhového (rodového) zastoupení dřevin se jejich seznam uvede v příloze žádosti)

4) Důvod kácení:
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….
5) Navržená náhradní výsadba dřevin:
druhové (rodové) zastoupení dřevin………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………….……………………….………………………………………………
počet.………………číslo pozemku……………………..…..katastr.území pozemku………………...………………..
6) Povolení žádám/e doručit (oznámit):
osobně

…………………….

prostřednictvím poštovní služby

……………………..

V...........................................dne..................................................

.......................................................................................................
podpis(y) žadatele(ů)
Přílohy:
1. Doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným
pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka
pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku.

2
Klára Žáková
hospodářka
tel.: +420 731 583 637 / e-mail: info@lipova.cz

Obecní úřad Lipová
čp. 422, 407 81 Lipová
tel.: +420 412 391 390 / e-mail: info@lipova.cz
www.lipova.cz
---------------------------------------------------------IČ: 00261505 / DIČ: CZ00261505 / č. ú. ČSOB: 213100291/0300

2. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že
žádost je podána v zastoupení.
3. Stručný popis umístění dřevin a situační zákres, postačí jednoduchý náčrtek, který umožní
dřevinu(y) jednoznačně identifikovat i v případě nepřítomnosti žadatele.
Vysvětlivky:
Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. Žadatelem je vlastník
pozemku, na kterém je (jsou) umístěna(y) předmětná(é) dřevina(y), či nájemce pozemku se souhlasem
vlastníka pozemku.
V případě: - právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační
složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČO, zapsané v obchodním
rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu, popřípadě telefonické spojení. U právnických osob,
které se nezapisují do obchodního rejstříku se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky
právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČO 2), pod kterým byly zřízeny,
popřípadě telefonické spojení; - fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení,
adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU),
adresa místa podnikání a IČO 2) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, popřípadě
telefonické spojení; - fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa
místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum
narození, popřípadě telefonické spojení; 2) IČO – identifikační číslo osoby – přidělené právnické osobě či
fyzické osobě podnikající (§ 24 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů). Do 31. 12. 2011 se uvádělo IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu – přidělené právnické
osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů)
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