1) uvede se pouze v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu
2)  § 47 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých  zákonů (vodní zákon), ve  znění zákona č. 150/2010 Sb.
3)  § 24 odst. 3 písm. g), § 25 odst. 3 písm. g), § 58 odst. 1 písm. f) a § 59 odst. 1 písm. g) zákona č. 458/2000    Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
*  nehodící se škrtne

                                                                       	                                                                          
Městský úřad Sušice
Odbor životního prostředí
náměstí Svobody 138
342 01 Sušice




OZNÁMENÍ
o provedeném kácení dřevin rostoucích mimo les
(§ 8 odst. 2 (4*) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)
Oznamovatel
Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení:		
	
Sídlo / Místo podnikání / Adresa místa trvalého pobytu:		
	
Adresa pro doručování: 1) 		
		
IČ / Datum narození: 		
Telefon:		
Rozsah kácení 
Název katastrálního území:		
Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí: 		
Obvod kmene (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí): 		
Počet dřevin:		
Druhové (popř. rodové) zastoupení dřevin nebo zapojených porostů dřevin: 		
	
Velikost plochy zapojených porostů dřevin:		 m2
Zdůvodnění oznámení a stručný popis umístění dřevin
	
	
	
	
		


V			dne 	....................            ....................................................................
	                                podpis(y) oznamovatele(ů)

Povinné přílohy k oznámení:

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-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků 2) a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav 3),
	situační zákres dřevin
v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, doložit skutečnosti nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup (např. fotodokumentace)



Poznámka:

Oznámení o kácení dřevin dle § 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.


















	








