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Magistrát města Opavy
Odbor životního prostředí
Horní náměstí 69
746 01 Opava
Žádost o povolení ke kácení stromu(ů)
Podle § 8 odst.1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
P I D
Vyplněný formulář doručte: 
elektronicky (vytištěné + podepsané + naskenované)do datové schránky: 5eabx4t
 
Připravujeme verzi pro použití kvalifikovaného certifikátu a plně elektronické odesílání!
poštou na adresu:
Magistrát města Opavypodatelna úřaduHorní náměstí 382/69
746 01 Opava
osobně na adresu:
Magistrát města Opavy
Odbor životního prostředí
Krnovská 71C
746 01 Opava 
I. Žadatel(é) o kácení – to znamená vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou:
Označte prosím zda chcete podání vyplnit za osobu nepodnikající (Fyzická osoba), osobu podnikající (Fyzická osoba podnikající), nebo právnickou osobu.
Fyzická osoba
Fyzická osoba podnikající
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu / sídla
Kontaktní adresa
II. Pozemek, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou:
III. Zdůvodnění kácení:
IV. Přílohy:
1.   Doklad o aktuálním vlastnickém či nájemním vztahu k pozemkům a dřevinám (výpis z katastru nemovitostí)
2.   Snímek z pozemkové mapy se zákresem umístění dřevin včetně okótování jejich vzdáleností od okolních objektů a hranic pozemků
3.   Plná moc (smlouva) k zastupování vlastníka(ů) - v případě uživatelského vztahu, tj., oprávněný uživatel
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