MĚSTSKÝ ÚŘAD KORYČANY
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – STAVEBNÍ ÚŘAD
NÁMĚSTÍ 401, 768 05 KORYČANY
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA KE KÁCENÍ DŘEVIN
Z DŮVODU STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
ve smyslu § 8 odst. 6 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Ú d a j e o ž a d a t e l i (žadatelem je vždy vlastník/vlastníci pozemku, nebo jeho oprávněný uživatel)
jméno, příjmení /
název organizace
datum narození / IČO

1)

bydliště / sídlo
Pokácení dřevin je vyvoláno záměrem, který bude stavební úřad povolovat (správnou možnost zaškrtněte)
v územním řízení
v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
ve společném územním a stavebním řízení
ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
Údaje o pozemcích, kde se dřeviny nacházejí
katastrální území

parcelní číslo

adresa
vlastník pozemku
vztah žadatele k pozemku
Údaje o dřevinách (je-li dřevin více, použijte samostatnou přílohu)
obvod kmene 2)

počet
stromy

druh
stav
druh

porosty

výměra kácené plochy
zastoupení druhů v %
stav

Zdůvodnění

V ……….. dne

Podpis žadatele

kontakt
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Přílohy
-

výpis z katastru nemovitostí

-

souhlas spoluvlastníků pozemku

-

souhlas vlastníků, není-li žadatelem vlastník

-

nájemní smlouva, smlouva o svěření majetku do péče, zřizovací listina atp., pokud je žadatelem
oprávněný uživatel pozemku

-

plná moc v případě zastupování 3)

-

dendrologický průzkum s vyznačením dřevin určených k pokácení

-

návrh sadových úprav / náhradních výsadeb

-

koordinační situace stavby se zákresem kácených dřevin

1)

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a jeho prováděcí
vyhlášky č. 189/20013, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, musí žádost
o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin (§ 8 odst. 6 zákona) vedle obecných náležitostí
podání podle správního řádu obsahovat:
označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází,
stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným
pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka
pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
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 a
zdůvodnění žádosti.

2)

Obvod kmene se měří ve výšce 130 cm nad zemí. Nelze-li v této výšce kmen změřit, měří se pod
větvením. Jde-li o strom větvící se pod stanovenou výší, měří se obvod kmene pod větvením.
Jde-li o strom vícekmenný, měří obvod jednotlivých kmenů ve výšce 130 cm a provede se výpočet
obvodu tzv. náhradního kmene.
Není-li možné změřit obvod kmenů (např. kvůli jejich srůstu), lze měřit přímo jejich průměr. Z
naměřených hodnot se vypočte poloměr jednotlivých kmenů a pomocí něho i plochy řezů
vedených pomyslně rovinou kolmou na osu kmene ve výši 130 cm. Součet jednotlivých ploch je
plochou řezu tzv. náhradního kmene stanoveného pro tyto potřeby. Z této náhradní plochy se
vypočítá příslušný obvod kmene. Je-li takto odvozený obvod kmene menší než 80 cm, povolení ke
kácení není třeba.

3)

Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Zmocněnec může udělit plnou moc
jiné osobě, aby místo něj za účastníka jednala, jen je-li to v plné moci výslovně dovoleno.
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