Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice III
Odbor dopravy a životního prostředí
Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice

Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin
pro účely stavebního záměru
(dle ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění)
Předmětem žádosti o závazné stanovisko musí být dřeviny, které jsou v kolizi s danou stavbou, nikoliv
dřeviny, které jsou v záměru kácet z jiného závažného důvodu.
Žádost o závazné stanovisko musí splňovat náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin vyplývající
z ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
dále doložení oprávněnosti postupu dle ustanovení § 8 odst. 6.
Důvod ke kácení dřevin doloží žadatel projektovou dokumentací záměru.

Identifikace žadatele(ů):
Fyzické osoby:
Jméno, příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého
pobytu:
Popř. adresa pro
doručování: *
Telefon: *
Datová schránka: *
E-mail: *
V případě, že fyzická osoba bude zastupována, je nutné doložit k žádosti plnou moc ve formě, rozsahu a
obsahu v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Právnické osoby a fyzické osoby podnikající
V případě, že podání žádosti o závazné stanovisko souvisí s její podnikatelskou činností, musí osoba uvést
nejen jméno a příjmení, ale také dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k
této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním
rejstříku nebo jiné právním předpisem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro
doručování.
Název společnosti:
Identifikační číslo:
Adresa sídla
společnosti:
Popř. adresa pro
doručování: *
Datová schránka: *
Telefon: *
E-mail: *
Jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem dle § 21 zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
V případě, že žadatel bude zastupován, je nutné doložit k žádosti plnou moc ve formě, rozsahu a obsahu v
souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Vymezení předmětu žádosti:

Obvod kmene měřený ve
výšce 130 cm nad zemí

V případě zapojených porostů,
dřevin uvést počet a druh
kácených dřevin, popř.
výměru kácené plochy
s uvedením druhového, popř.
rodového zastoupení dřevin

Druh dřeviny

Číslo dřeviny uvedené v
situaci

Označení pozemku,
na němž se dřevina
nachází

Katastrální
území

Upřesnění důvodu ke kácení
Číslo
pozemku

Právní vztah žadatele k pozemku, na němž se dřevina nachází

(hodící se označte)

 žadatel je vlastníkem výše uvedených pozemků
 žadatel má oprávněný uživatelský vztah k uvedeným pozemkům (právní forma např. nájem, výpůjčka). V tomto
případě je nutné k žádosti o závazné stanovisko doložit písemný souhlas všech vlastníků pozemku s kácením
dotčených dřevin a doložit uživatelského práva k uvedeným pozemkům.

K žádosti o závazné stanovisko je třeba doložit:
1.
2.
3.
4.
5.

doklad o vlastnictví či jiném oprávněném uživatelském vztahu k dotčeným pozemkům (nelze-li je ověřit
v katastru nemovitostí);
v případě jiného oprávněného vtahu k dotčeným pozemkům souhlas všech vlastníků dotčených pozemků;
situační zákres stanoviště jednotlivých dřevin (dřeviny budou označeny čísly odpovídající číslům uvedeným
v tabulce vymezení předmětu žádosti);
v případě zastupování žadatele doložení oprávnění k zastupování ve formě, rozsahu a obsahu
v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění;
Doložení oprávněnosti postupu dle ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění:
- projektovou dokumentací záměru v takovém rozsahu, ze kterého bude zřejmá kolize dotčených dřevin se
stavbou,
- identifikace řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
uvedeného v ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (označení
příslušného stavebního úřadu, druh povolovacího režimu, datum zahájení správního řízení, spisová značka).

Bez výše uvedených náležitostí není žádost úplná. Na základě neúplné žádosti nelze vydat závazné stanovisko.
6.

Dále Žadatel může v rámci žádosti o závazné stanovisko navrhnout adekvátní náhradní výsadbu
za kácením vzniklou ekologickou újmu. Ekologická újma by měla být prioritně kompenzována tam, kde kácením
vznikne. V případě návrhu náhradní výsadby na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele, je třeba doložit
souhlas vlastníků dotčeného pozemku. *

Poznámka
Svým podpisem potvrzuji, že jsem si vědom/a, že „Informace o zpracování osobních údajů“ jsou uvedeny
na internetové adrese http://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-iiidubina-drazka/radnice/poskytovani-informaci/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-od-25-5-2018/ nebo
jsou k dispozici u příslušného odboru Úřadu městského obvodu Pardubice III.
V …………………………………… dne……….……………..
……………………..……….………………………………..
podpis žadatele(ů)
(u právnické osoby podpis osoby dle § 21 zákona č. 99/1963 Sb. a razítko společnosti)

*nepovinný údaj pro efektivní komunikaci

