Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice IV
Bokova 315, 530 03 Pardubice
tel.:466859847

A) Žádost
o povolení ke kácení dřevin

B) Žádost
o závazné stanovisko ke kácení

rostoucích mimo les

dřevin rostoucích mimo les pro
účely stavebního záměru

podle § 8, odst. 1 zákona č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny a § 4
vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb.

povolovaného v územním řízení či ve společném
územním a stavebním řízení
podle § 8, odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny a § 4 vyhlášky MŽP
č. 189/2013 Sb.

1. Žadatel
Jméno a příjmení, datum narození*…………………………………………………………….
Označení právnické osoby *……………………………………………………………………
Bydliště, PSČ (fyz. osoba) *…………………………………………………………………….
Sídlo, IČ (práv. osoba)* ………………………………………………………………………..
ID datové schránky …………….........................
2. Pozemek, na kterém dřevina roste, žadatel jej užívá a je jeho (nehodící se škrtněte)
vlastníkem - spoluvlastníkem - nájemcem – oprávněným uživatelem
parcelní číslo pozemku* ................................. katastr. úz. .....................…………………….
Svůj vztah k pozemku žadatel dokládá, nelze-li jej ověřit v katastru nemovitostí,
kopií kupní smlouvy………………………………………………………………………….. ...
kopií nájemní smlouvy ………………………………………………………………………….
jiným dokladem ……………………………………………………………………………….. .
Souhlas případných spoluvlastníků se skácením dřeviny* :
..........................................................................................................................………………….
..........................................................................................................................…………………
3. Vyjádření vlastníka v případě, že o povolení ke kácení žádá nájemce pozemku:
...........................................................................................................................…………………
...........................................................................................................................…………………
…………………….
datum

………………………………….
podpis vlastníka

4. Specifikace dřevin, které mají být káceny* :
a) druh stromu a obvod jeho kmene ve výšce 130 cm nad zemí
druh/cm ...............………………………………………… ……………………
druh/cm .................……….……………………………….……………………
druh/cm ..............………………………………………… ……………………
b) zapojený porost dřevin následujícího druhového složení
…………………………………………………………………………………………...
plocha zapojeného porostu..........………..m2
5. Zdůvodnění žádosti*:
.................................................................................................................................……………
................................................................................................................................……………
................................................................................................................................……………
................................................................................................................................……………
................................................................................................................................……………
6. Navržená náhradní výsadba za pokácené dřeviny
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. Projektová dokumentace st. záměru v případě žádosti o závazné stanovisko (v příloze)
8. Situační zákres* (v příloze)

Datum .............................

..............................………….
podpis žadatele (razítko)

Potvrzuji, že jsem byl/a informován/a, že na webových stránkách Městského obvodu
Pardubice IV (https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-ivpardubicky/informace-obcanum/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-gdpr) jsou uvedeny
informace o zpracování osobních údajů a v pracovní době jsou k dispozici v kanceláři úřadu.
Povinný údaj: *)

