Obecní úřad Stříbrná
Stříbrná č. p. 670, 358 01 Kraslice

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
(§ 8, § 9 zákona ČNR č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a § 8 odst. 3 prováděcí vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.)
1. Žadatel (jen vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku)
fyzická osoba
jméno a příjmení – název     

datum narození                     

adresa bydliště – sídla           

IČO (+ telefon)
právnická osoba
obchodní jméno

sídlo

IČO (+ telefon)
2. Údaje o místě kácení podle evidence nemovitostí 
parcelní číslo

katastrální území
           
výměra v m2                                                  

3. Popis dřevin, které mají být káceny
stromy:
Počet                             

druh dřevin                   

obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí             
keře:
Druh                                                                    

velikost plochy ke kácení                                     
4. Důvod kácení:  




5. Navržená náhradní výsadba      

6. Vyjádření vlastníků pozemku ke kácení (v případě, není-li jím sám žadatel)



adresa a podpis vlastníka pozemku
 



Ve Stříbrné, dne   
podpis žadatele

Přílohy:
Situační nákres nebo kopie katastrální mapy s vyznačením polohy stromů a uvedením parcelních čísel a jiných orientačních bodů.
Informace pro žadatele o kácení stromů
Ke kácení jakýchkoliv dřevin rostoucích mimo les, vyjma některých případů* je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody.
 
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost):
Žádost je oprávněn podat vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou. Pokud občan chce pokácet strom na městském pozemku, musí se obrátit se žádostí na Obec Stříbrná.
 
Jaké jsou podmínky a postup při řešení žádosti:
Ke kácení stromů je vyjma několika případů* nezbytné povolení. K získání povolení musí být nejdříve podána žádost. 

* Povolení ke kácení není třeba v těchto případech: 
- jde-li o stromy s velikostí obvodu kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí nebo o keře o celkové 
  rozloze menší než 40m2 
- jedná – li se o dřevinu, která svým stavem bezprostředně ohrožuje život i zdraví nebo hrozí-li škoda 
  značného rozsahu – do 15 dnů po zásahu je nutno oznámit toto kácení (jedná se o stromy v 
  havarijním stavu) 
- z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů a při provádění výchovné probírky - musí být 
  oznámeno písemně alespoň 15 dnů předem

Pozn. Oznámení o kácení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení. 

Žádost musí obsahovat: 
a) jméno a adresu žadatele (je vhodné uvést i telefon pro případné doplnění nejasností) 
b) datum narození nebo IČO
d) specifikaci dřevin, které mají být káceny (druh, počet, velikost plochy keřů), zakreslit do situačního plánku nebo kopie katastrální mapy 
e) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí 
f) odůvodnění žádosti (proč chci kácet strom) 
g) vlastnoruční podpis vlastníka nebo nájemce se souhlasem vlastníka
 
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace:
Řízení je zahájeno na základě podnětu, kterým je žádost vlastníka nebo nájemce pozemku. Datum podání je datem zahájení řízení.
 
Kde můžete získat další informace:
1. ke kácení stromů na soukromých pozemcích – Obecní úřad Stříbrná tel. 352 686 938.
2. ke kácení stromů na obecních pozemcích - Obecní úřad Stříbrná tel. 352 686 938

Kdy můžete tuto životní situaci řešit:
Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod., V neúřední dny je vhodné si telefonicky domluvit schůzku.
 
 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Tiskopis žádosti je k dispozici na obecním úřadě nebo na www.stribrna.cz" www.stribrna.cz
 
 Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
Bez poplatku
 
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Obvyklá lhůta pro vyřízení žádosti o kácení je 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů od doručení na Obecní úřad Stříbrná. Lhůta pro případné odvolání je 15 dnů od vydání rozhodnutí. Kácení může vlastník uskutečnit až po nabytí právní moci rozhodnutí. Kácení se provádí v době vegetačního klidu, který je od 1. října do 31. března.
 
Podle kterého právního předpisu se postupuje:
-         Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 8 a 9). 
-         Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. (§ 8)
 
Jaké jsou související předpisy:
       -    Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení 
 



