Městský úřad Český Brod

Odbor životního prostředí a zemědělství
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

(podle § 8 odst. 2 nebo odst. 4 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení)
Jméno a příjmení, název právnické osoby (§ 30 a 37 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění):
pro fyzickou osobu
pro právnickou osobu
pro tisk
Datum narození:

IČO:

Místo trvalého pobytu, sídlo:

Adresa pro doručování (je-li odlišná od místa trvalého pobytu):

Telefon / mobilní telefon:

E-mail:

Katastrální území:
Pozemek parc. č.:
Popis umístění dřevin:

Specifikace dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druh 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 zastoupení dřevin:

Zdůvodnění oznámení:

V  

dne
podpis oznamovatele (razítko)
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K oznámení je nutno doložit:
1. situační zákres umístění dřevin,
2. doložení   vlastnického   práva,   či  nájemního  nebo  uživatelského  vztahu  oznamovatele
k příslušným pozemkům,   nelze-li  je  ověřit   v katastru nemovitostí,  včetně  souhlasu  vlastníka
pozemku  s kácením, není-li  oznamovatelem vlastník  pozemku,  s výjimkou postupu  podle  § 8
odst. 4  zákona  a  s  výjimkou kácení dřevin při údržbě  břehových porostů  prováděné při správě
vodních toků (zákon a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně  některých zákonů (vodní  zákon),  ve
znění  pozdějších předpisů)  a při odstraňování dřevin v ochranném  pásmu  zařízení  elektrizační
a  plynárenské soustavy prováděném  při  provozování těchto soustav (zákon č. 458/2000 Sb.,  o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů),
3. plnou moc při jednání v zastoupení,
4. v případě  kácení  dřevin  podle  § 8  odst. 4 zákona  doložení  skutečností  nasvědčujících  tomu,
že byly splněny podmínky pro tento postup.

Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100

