Městský úřad Vlašim
Odbor životního prostředí
Jana Masaryka 302
258 14, Vlašim
Dne………………………

Oznámení bezpečnostního kácení mimolesních dřevin
(§ 8 odst. 4 zák. č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny)

Jméno oznamovatele:………………………..……………………………………………….
Datum narození …………………………………..

(IČO)….………………..…

Adresa oznamovatele:…………………..……………….………Tel.:…………..………….
Pozemek (parcela) č.:…………………Katastrální území:…………..…………………….

Oznamuje
Druh dřeviny

s k á c e n í d ř e v i n:

Počet kusů Obvody kmenů (v cm) ve výšce 130 cm
(Popř. plocha zapojeného porostu m2)

Zdůvodnění oznámení:……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Součástí oznámení je:
- Stručný popis, umístění a situační zákres
- Doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup
(fotodokumentace, posudek, svědecká výpověď ….)

Kácení z výše uvedeníého důvodu musí být oznámeno písemně nejdéle 15 dnů po pokácení
na MěÚ Vlašim, orgánu ochrany přírody.

Pozn č. 1. V případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění
plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního
správního úřadu.
Pozn. č. 2. Doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným
pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není potřeba
v případě, že oznamovatelem je vlastníkem pozemku, dále v případě kácení dřevin při údržbě břehových porostů
prováděné při správě vodních toků, při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské
soustavy prováděném při provozování těchto soustav, v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie
prováděném při provozování těchto zařízení a při kácení dřevin na stavbě dráhy,

Podpis oznamovatele:………………… Souhlas vlastníka:…………………………
(razítko)
(není- li jím žadatel)

Pozn. Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona), které bylo provedeno složkami integrovaného
záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při
ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo
parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.

