
Číslo formuláře: OSMŽP/ 08 

 

 Město SEZEMICE 
 Městský úřad Sezemice 
  

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 
(ve smyslu § 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků) 

 
Záznam podatelny – vyplňuje úřad: 
Úřední osoba – zpracovatel: _________________________________________________________________ 
Spisová značka: _________________________ Číslo jednací: _______________________ 

Žádost podána dne: _________________________ Spisový zn./Skart. zn./lhůta: _______________________ 

Počet listů: _________________________ Počet listů/svazků příloh: _______________________ 

 

I.A Žadatel – fyzická osoba: 
(vlastník pozemku či nájemce, nebo uživatel s písemným souhlasem vlastníka pozemku) 

 

Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________ 

Datum narození: _____________________________ 

Trvalý pobyt: ______________________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování**: _____________________________________________________________________ 

Telefon*: _________________________________ Email*: _____________________________________ 

Je-li více žadatelů, uveďte jejich data v příloze. 

 

 

I.B Žadatel – právnická osoba/podnikatel: 
(vlastník pozemku či nájemce, nebo uživatel s písemným souhlasem vlastníka pozemku) 

 

Název firmy (včetně uvedení právní formy): ______________________________________________________ 

Sídlo: __________________________________________________________________________________ 

IČO: _________________________________ 

Telefon*: _________________________________  Email*: _____________________________________ 

Statutární zástupce (zodpovědná osoba): _______________________________________________________ 
Je-li více žadatelů, uveďte jejich data v příloze. 

 

 

 

II. Údaje o místě kácení podle evidence nemovitostí: 
 

Parcelní číslo pozemku: _________________________ Katastrální území: __________________________ 
 

Stručný popis umístění: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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III. Specifikace dřevin, které mají být káceny: 
Stromy: 
Druh dřeviny: Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 

 ______________________________________ ______________________________________ 
 ______________________________________ ______________________________________ 

 ______________________________________ ______________________________________ 

 ______________________________________ ______________________________________ 

 ______________________________________ ______________________________________ 

 ______________________________________ ______________________________________ 

 ______________________________________ ______________________________________ 

Keře: 
Druh dřeviny: Velikost plochy ke kácení: 
______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

 
 

IV. Důvod kácení: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

V ______________________ dne _________________ Podpis žadatele: _____________________________ 

 

Seznam příloh (označte doložené): 

Výpis z katastru nemovitostí  

Situační nákres umístění dřevin na pozemku (okótování jejich vzdálenosti od okolních objektů a hranic 

pozemků) 

V případě zastoupení předložit písemnou plnou moc 

Písemný souhlas vlastníka pozemku 

Jiné: ______________________________________________________________________________ 

 
*nepovinný údaj 
** pokud je rozdílná od trvalého pobytu 
 
Městský úřad Sezemice informuje o zpracování osobních údajů na webových stránkách města: 
https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/ 

https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/
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