Městský úřad Červený Kostelec
odbor výstavby a životního prostředí
náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

							Dne ……………………………..

Věc:  Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Závazné stanovisko se vydává podle § 8, odst. 6 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 a násl. zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jméno a příjmení (název právnické osoby, obchodní firma):

..…………………..………..…………………….…………………………………………………………………
   	        
Adresa trvalého pobytu (sídlo, místo podnikání):              	  

……………………………………………….……………………..……………………………………………….

Datum narození (IČ):..…………………….………………………………….….……………………………….

Jiná adresa pro doručování:

………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon (e-mail):…………………………………………………………………………………………………...

Žádám o povolení pokácení těchto dřevin rostoucích mimo les:

kat. území
parcelní číslo
druh (popřípadě rod) dřevin
počet ks
obvod kmene
nebo plocha





















Stručný popis umístění dřevin:





Zdůvodnění žádosti (popis stavebního záměru):




	Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les musí dále obsahovat:

	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; to neplatí pro žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění,
	situační zákres. 




................................................................
jméno a příjmení, podpis (razítko) žadatele
Poznámky na druhé straně.
Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

