
ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Obecní úřad Braškov
Dukelská 11
273 51 Braškov

Žadatel
jméno a příjmení / název:
adresa trvalého bydliště / sídlo:
datum narození / IČ:
telefon:
e-mail / datová schránka:

v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením  § 4 vyhlášky č.  189/2013 Sb.,  o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení, 
žádám o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Braškov:

p.č. Druh/rod dřeviny Počet
Obvod kmene nebo

plocha keřů
Pozemek
parc.číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(Uveďte specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve
výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené
plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin.)

Vlastnický / nájemní / uživatelský vztah k pozemku dokládám:

Souhlasy případných spoluvlastníků:
(uveďte jméno a příjmení, datum narození a adresu pro doručování)

výpisem z katastru nemovitostí
ověřením správního orgánu v katastru nemovitostí
kupní smlouvou s vyznačenými právními účinky (nastávají dnem vkladu do KN)
nájemní smlouvou a souhlas vlastníka s kácením
pachtovní smlouvou a souhlasem propachtovale s kácením



Odůvodnění podání žádosti (důvod kácení dřevin):

Situační nákres s vyznačenými dřevinami určenými ke kácení:

V dne

.............................................

Přílohy žádosti:
Doložení vlastnického / nájemního / uživatelského vztahu
Souhlasy spoluvlastníků
Samostatný situační zákres
Snímek katastrální mapy se zákresem dřevin
Odborný nebo znalecký posudek
Fotodokumentace
Jiné:
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