
Městský úřad Vrbno pod Pradědem, 
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Telefonní číslo: 554 795 111, Elektronická podatelna: podatelna@vrbnopp.cz, 
Datová schránka: znnbahx, IČ: 00296457, Vyřizuje: odbor výstavby a životního prostředí 
 

 

 

Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les pro 
účely stavebního záměru 

podle ustanovení § 8 odst. 6) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a v souladu 
s ustanovením vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 

 

Žadatel     

  Fyzická osoba:  

Jméno, příjmení: ...................................................................................................................   

Datum narození:  ..................................................................................................................  

Místo trvalého pobytu:  ..........................................................................................................  

Adresa pro doručování:  .........................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

  Právnická osoba / fyzická osoba podnikající: 

Název nebo obchodní firma:  ..................................................................................................     

Identifikační číslo:  ................................................................................................................  

Adresa sídla:  .......................................................................................................................        

Adresa pro doručování:  .........................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

Zastoupen:  ..........................................................................................................................  

 

Označení katastrálního území:  ...............................................................................................  

Označení parcely/parcel, na které se dřeviny nachází:  ..............................................................  

 

Specifikace dřevin, které mají být káceny pro účely stavebního záměru 

Strom:                                         

parcelní 
číslo druh dřeviny obvod kmene měřený ve 

výšce 130 cm nad zemí počet 
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Keřový porost:                                                          

parcelní číslo druh dřeviny velikost plochy 
keřů v m2 

   

   

   

 

Specifikace 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, pro který má být vydáno závazné 
stanovisko: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

Specifikace náhradní výsadby:  

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

V ........................................ dne ...................................   

 

...................................................... 

podpis žadatele 

Povinné přílohy žádosti: 

1. stručný popis umístění dřevin a situační zákres 
2. 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 

3. projektová dokumentace 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 
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Poučení:  

Závazné stanovisko ke kácení dřevin může orgán ochrany přírody vydat: 

1) na silničních pozemcích jen po dohodě se silničním správním úřadem 

2) u železničních drah jen po dohodě s drážním správním úřadem 

 

 

 

Zpracovávání nepovinných osobních údajů: Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty 
žadatelem a používány správcem v rámci státní správy i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) 
Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není podmínkou vyřízení příslušné žádosti. 

Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte) 
Email:                                                                                          Tel: 

Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány za účelem rychlejší         
a kvalitnější komunikace s žadatelem. 
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu 
vyřízení příslušné agendy a uloženy po dobu následné skartační lhůty. 
Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na:  
https://www.vrbnopp.cz/cs/obcan/povinne-zverejnovane-informace.html  
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