Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí
Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí

Žadatel
Příjmení, jméno:
Adresa:

Datum narození:

ŽÁDOST
o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les
podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Žádám tímto Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les,
které se nacházejí v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí na pozemcích parcelní čísla:
Stromy
Druh dřeviny:

Počet:

Obvod kmene 130
cm nad zemí:

Stav dřeviny:

Keře
Druh dřeviny:

Plocha m2:

Stav dřeviny:

Zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném využití pozemku, na kterém se dřevina nachází:

Návrh náhradní výsadby (druh, počet, umístění):

V Albrechticích nad Orlicí, dne

…………………………………….
podpis žadatele
K žádosti žadatel dále doloží:
1) Situační nákres pozemku s vyznačením umístění dřevin navržených k pokácení.
2) Má-li pozemek více spoluvlastníků, plnou moc pro žadatele, obsahující souhlas všech spoluvlastníků s kácením a
pověřením žadatele k jejich zastupování ve správním řízení.
3) Není-li žadatel vlastníkem pozemku, doloží písemný souhlas vlastníka pozemku s kácením.
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b)
zákona], náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé
a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh
pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.
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