Obecní úřad Vacov
ŽÁDOST – OZNÁMENÍ
o výjimečné povolení ke kácení stromů a keřů rostoucích mimo les (dle §8 zák.č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a
krajiny a §8 prov.vyhl.č. 395/92 Sb. v platném znění).
1. Žadatel:
jméno a příjmení /název firmy/:
datum narození /IČO/ :
přesná adresa :
2. Výčet dřevin ke kácení : /při větším počtu na samost.příloze/
a) stromy : /druh, počet, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí/

b) keře : /druhy, celková plocha v m2/

3. Doložení vlastnického nebo nájemního vztahu žadatele k pozemkům s uvedenými dřevinami :
a) katastr.území :
č.poz.parcely:

b) kopie listu vlastnictví, případně čestné prohlášení žadatele
c) v případě, že žadatelem je nájemce nebo spoluvlastník :
vyjádření majitele nebo spoluvlastníka pozemku
se žádostí souhlasím/nesouhlasím *

………………………………………………………………………….
jméno, příjmení
datum narození
přesná adresa

………………………………………………………………………….
Místo, datum
podpis spoluvlastníka*
majitele*
4. situační zákres dřevin požadovaných ke kácení – kopie pozemkové mapy /jako příloha/
5. zdůvodnění žádosti :

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že umožním v případě potřeby jejich ověření na místě
samém.
Přílohy :

1) Specifikace dřevin /v případě většího počtu/
2) Kopie výpisu z LV, příp. čestné prohlášení
3) Plánek se zákresem dřevin /zvětšený otisk poz.mapy/

V

dne

* nehodící se škrtněte

………………………….
podpis /razítko/ žadatele

Příloha č. 2)

ŽÁDOST – OZNÁMENÍ
o výjimečné povolení ke kácení dřevin
ze dne :

Čestné prohlášení :
Prohlašuji na svou čest, že pozemek / pozemky*
Pozemk.parcela číslo :

katastr.území :

Je / jsou
v mém výhradním vlastnictví *
ve spoluvlastnictví mém a spoluvlastníka / spoluvlastníků *
jméno, příjmení
datum narození

a v současné době není / nejsou * předmětem převodu na jiného vlastníka.
Poučení : Vzal jsem na vědomí poučení, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení je
přestupkemm proti pořádku písm. g zák.č. 200/90 Sb. v platném znění a může být postiženo pokutou až do výše
3000,- Kč.

Ve

* nehodící se škrtněte

dne

……………………………
podpis žadatele
přesná adresa

