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Zápy 71

250 01 Brandýs nad Labem

LE§
(§ 8 odst, 1 zákonač. ll4ll992 Sb.)

@dávápollzev1astník/cipozemkunebonájemce/cisesouhlasem
vlastníka pozemku, na kterém dievina roste (v případě více vlastníků žádostPodávají vŠichni vlastníci)

PRÁvNIcxÁ oson.q.
Nazev: Městys Zápy IČ: 00472051 Datová schránka: j8rayq3

Adresa sídla Zápy 7|,250 01 Brandýs nad Labem

Telefon, e_mailová adresa (nepovinný údaj): +420326 903 186

V^ahk pozemku, na kterém dřevina roste:

xn vlastník n nájemce n jiný oprávněný uživatel

,. Sp..tťů"". dřevin, které mají být káceny (při větším počtu vypsat do samostaíré PřílohY),

A) Jednotlivé dřeviny. obvod kmene v cm naměřený ve l}šce 130 cm nad zemí.

druh dřeviny:Lípasrdčitá, obvod kmene: 370 cm parc. č. pozemku:l97ll0

druh dřeviný:Bfizabělokorá, obvod kmene: 120 cm parc. č. pozemku:197l!9

druh dřeviný:Bíízabělokorá, obvod kmene: !25 cmparc. č. pozemku:127_110

druh dřeviny:Břizabělokorá, obvod kmene: 110 cm parc. č, pozemku:l27_110

druh dřevin y: Bíizabělokorá, obvod kmene: 100 cm parc. č. pozemku: I97 lI0

vše v k ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem, 609234

3. Zdůvodnění žádosti: špatný zdravotní stav lípy srdčité doložen

dendrologickým posudkem. v měsíci červnu došlo k úderu bleskem a

následně dochází 
^k 

p.o.y.hání vrcholových partiÍ. Yýrazně sníŽená vitalita

dřeviny.
V přípaaě bíiz bělokorých se jedná o stanovištně nevhodné, přestárlé

dřeviny, které sťm stavem onróžu;i zdraví a bezpečnost obyvatel. Městys

Zápy itanule ..ikoooo revitalizaci parčíku § yysazením nových vhodných

dřevin.



4. Katastrální území

Ostrov u Brandýsa nad Labem

Y Zápech dne 18.10.201,7

podpis žadatele/ů

! lPovinné přílohy žádosti:

1. doložení vlastnického práva, nájemního či uživatelského vztahu k pozemku nelze_li je

ověřit v katastru nemovitostí

2. písemný souhlas vlastníka pozemku, není_li žadatelem vlastník pozemku

3. situační zákres s vyznačenou polohou dřeviny + stručný popis umístění dřeviny

4. pokud se jednání neúčastní přímo statutární zástupce firmy Óí fyzické osoby, plná moc k

zastupování v této věci, příp. i s pravomocivzdát se práva odvolaní, Plná moc by měla

obsahovat rodné číslo a telefonické spojení zastupujícího

Nepovinné přilohy žádosti:
t. návrh natrradni výsadby odpovídající hodnotě

výsadby
2. fotodokumentace
3. doložení dendrologického posudku

kácených dřevin s určením místa jejich

MIMOIE§

1. obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les podle § 7, 8 a 9 zíkona é, ll4ll992 Sb, se

uplatňuje bez ohledu na to, jestliže ,.3.0na o ar,l,nr uysazené člověkem nebo přirozeně

rozšířené litz:t. náIetla bez óhledu na Ó jsou-li to dřeviny ovocné, okrasné ěi jiné,

2. kekácení těchto dřevin je nezbytné povolení obce, na jqimžkatastru dřevina roste, To se

vy dáv áve správním íizení,

3. o povolení ke kácení mtůe požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste,

nebo jeho nájemce či jiný opravncny',rzúel s.dolÓženým souhlasem vlastníka, MáJi

tento pozemek více spoluvlastníků, řusí bý k žádosti připojen jejich jednoznačný souhlas

se záměrem dřevinu pokácet. (Nemůže tedy žáďatten, kdo nevlastní pozemek, na kterém dřevina roste



/nebo tento pozemek alespoň oprávněně neuživáý a dřevinu pouze vysadil, nebo o ni PeČuje Či je na její

existencijinák zainteresován např, mu stíní, překáží atd,)

4. Povolení kácení se podle §8 odst. 3 zékonanevyžaduje

a) pro dřeviny o 
-obvodu 

kmene do !0 cá.měřeného ve výšce 130 cm nad zemi

b) pro zapojenéporosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin

nepřesahuje 40 m2
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu

využití jako platftaž dřevin
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na,pozemcích v zastavěném izemí evidovaných v katastru

nemovitostí jako druh pozemku zaltrada,zastavénáplocha a nádvoří nebo ostatní plocha se

způsobem vytlžití pozemku zelrei

5. Rízení o povolení kácení dřevin je ve smyslu § 9 odst. I ztkorlaé, |I4lt992 Sb, o ochraně

přírodyakrajinysoučasněiŤizelímoutozenináhradnívýsadby.Tamůžeb;ituložena
spolu s následnou péčí o vysazované dřeviny na nezbytnou dobu, nejvýše však na dobu

pěti let.

6. povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat

jen po dohodě se silniěním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních

drah může 
"rgá" 

;;hrany prirody vydat j." p9 dohodě s drážním správním uřadem,

stanoviska těŇo uřadů je nutno také přiložit k žádosti.
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