Městský úřad Horšovský Týn
odbor životního prostředí
nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
________________________________________________________________________________________________

Datum:

OZNÁMENÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
(§ 8 odst. 2 zákona ČNR č. 114/92 Sb.,o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů)

OZNAMOVATEL:

Oznamujeme, že z důvodu
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
budou odstraněny dřeviny rostoucí na pozemku
p. č.….....................................................................................................................................................
Katastrální území...................................................................................................................................
Rozsah kácení (druh, počet, rozměry): ..................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zdůvodnění zásahu: .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Předpokládaný termín prací................................................................................
...................................
podpis (vlastníka/-ů, resp.oprávněné osoby)
razítko

Přílohy: - doklad o vlastnictví popř. i doklad o nájemním vztahu
- situační zákres dřevin ve snímku mapy
- je-li oznamovatel nájemcem pozemku, je nutné doložit souhlas vlastníka

Vzor s upřesněním
Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les
(§ 8 odst. 2 zákona ČNR č. 114/92 Sb.,o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů)
Týká se - kácení při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např. silniční, plynárenský,
elektrizační zákon, zákon o drahách, o vodách, o telekomunikacích)
- kácení z důvodů zdravotních či pěstebních (za účelem obnovy porostu nebo při
provádění výchovné probírky)
Podává vlastník pozemku (v případě spoluvlastnictví musí být uvedeni všichni
spoluvlastníci vč. podpisů) nebo jeho nájemce se souhlasem vlastníka.
Platí pouze pro území MěÚ Horšovský Týn jako obecního úřadu I. typu.
Oznamuje- fyzická osoba – jméno příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, popř. adresa
pro doručování (podává oznámení pouze u stromů s obvodem
kmene ve výšce 130 cm nad 80 cm a u více než 40m2 souvislé
plochy keřů)
- fyzická osoba při výkonu své podnikatelské činnost – jméno, příjmení, IČ, adresa zapsaná
v obchodním rejstříku (nebo jiné zákonné evidenci), popř. adresa
pro doručování
- právnické osoby- název nebo obchodní firma, IČ, adresa sídla popř. adresa pro
doručování
Oznamujeme že z důvodu ......(viz výše)........budou odstraněny dřeviny rostoucí na
pozemku pč. …...........katastrální území.................
Rozsah kácení...........uvede se počet, druh a rozměry dřevin – u stromů obvod kmene ve
výšce 130 cm, u keřů plocha.
Zdůvodnění konkrétního zásahu............
Předpokládaný termín prací........................ oznámení musí být zasláno min. 15 dní před
prováděním prací, v případě nutného kácení z důvodu havarijního stavu stromu pak do 15 dní po
jeho odstranění.

podpis (vlastníka/-ů, resp.oprávněné osoby)
razítko

Přílohy: - doklad o vlastnictví popř. i doklad o nájemním vztahu
- situační zákres dřevin ve snímku mapy
- je-li oznamovatel nájemcem pozemku, je nutné doložit souhlas vlastníka

