Obecní úřad Velký Osek
Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
tel. č. +420 321 795 523, e-mail: obecni.urad@velky-osek.cz, podatelna@velky-osek.cz, web: www.velky-osek.cz

ŽÁDOST O POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
(dle § 8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb., § 4 odst. 1 vyhl. č. 189/2013 Sb.)

1. Žadatel: FYZICKÁ OSOBA / PRÁVNICKÁ OSOBA
Žadatel je pozemku (zaškrtněte)

∏ vlastník

∏ spoluvlastník

∏ nájemce

∏ uživatel

Není-li žadatel současně jediným vlastníkem pozemku, doloží souhlas s kácením ostatních
spoluvlastníků, stejně tak doloží souhlas všech vlastníků, nájemci nebo uživatelé, spolu s doložením
nájemního nebo uživatelského vztahu k příslušným pozemkům
jméno a příjmení / název ……………………………………………

telefon ……………………………….

datum narození / IČ ………………………..………………………………………………………….……................
adresa bydliště / sídlo …………………………………………………………………………...…………………….
jiné kontaktní údaje (mail, doručovací adresa atd.) ……………………………….……......................................

2. Údaje o místě kácení (dle katastru nemovitostí):
pozemek (KN) p.č. ………………………..………………………….

druh pozemku ………………………

katastrální území ……………………………………………………..

3. Popis dřevin, které mají být káceny:
∏ Jednotlivé dřeviny (s obvodem kmene větším 80 cm ve výšce 130 cm od země)
∏ Zapojený porost (keřů nebo stromů o ploše větší něž 40 m2)
druh dřeviny / počet ………………………..…………………………………………………………………………
obvod kmene / plocha ………………………………………………………………………………………………….

4. Popis umístění dřevin a situační nákres umístění: (včetně parcelních a popisných čísel)
………………………..………………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………..

5. Důvod kácení: (např. zdravotní stav dřevin, budoucí využití pozemku apod.)
………………………..…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Navržená náhradní výsadba: (počet / druh dřeviny / obvod kmínku) *
………………………..…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
* V případě, že není žadatel připraven realizovat náhradní výsadbu, nebude mu uložena, pokud zaplatí dar na ekologické účely dle
doporučení zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 22. února 2011 dle usnesení č. ZO/8/22/2/2011 (usnesení se přiměřeně vztahuje
i na právnické osoby).

V …………………………

Telefon: 321 795 523

dne ………………………

Účet č. 196471057/0300, ČSOB

IČ: 00235873

…………………………….
podpis žadatele

E-mail: podatelna@velky-osek.cz

Souhlas vlastníka / spoluvlastníka s kácením dřevin rostoucích mimo les
Já ..................................................., bytem ……………………………………………………, nar. ………………………,
jakožto vlastník / spoluvlastník pozemku (KN) p.č. ………………………., v k.ú. ………………………………………...,
souhlasím s pokácením dřeviny ……………………………………………………………………………………………….,
a to vzhledem k důvodům popsaným v příslušné žádosti.

V …………………………

dne ………………………

…………………………….
podpis žadatele

Usnesení č. ZO/8/22/2/2011:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. schvaluje
doporučení pro obecní úřad obce Velký Osek, aby v rozhodnutích o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les dle § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, nebyla fyzickým osobám – žadatelům závazně ukládána náhradní výsadba, pokud žadatel
uhradí do rozpočtu obce dar na ekologické účely v této výši:
A)

strom s obvodem kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí

a)
b)
c)

80 – 100 cm ………100 Kč,
100 – 130 cm ……. 200 Kč,
130 cm a více ……. 300 Kč,

B)

křoví (keřové porosty) s plochou větší než 40 m2 ……… 200 Kč;

II. schvaluje
doporučení pro obecní úřad obce Velký Osek, aby v rozhodnutích o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les dle § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, byla právnickým osobám – žadatelům vždy závazně uloženo realizovat do 2 let od právní moci
rozhodnutí náhradní výsadba na určených pozemcích s následnou péčí o ni min. 5 let, pokud toto není
z důvodů zvláštního zřetele hodných nemožné, přičemž určené pozemky pro náhradní výsadbu budou
vybírány v tomto pořadí:
A)
na pozemku právnické osoby – žadatele, v místě původní pokácené dřeviny,
B)
není-li možné plnění pod písm. A) pak na jakémkoliv vhodném pozemku určeném obcí Velký
Osek po zohlednění možností a schopností žadatele;
III. schvaluje
doporučení pro obecní úřad obce Velký Osek, aby v rozhodnutích o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les dle § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, v případě uložení náhradní výsadby byl vždy určen druh a počet nově vysazovaných dřevin.

