
 
 
 

  
 

 
Městský úřad  Sokolov 
Odbor správy majetku 
Rokycanova 1929 
356 01     SOKOLOV 

ŽÁ D OST 

O POVOLENÍ POKÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES 
(§8,9 zák.č.114/92 Sb., §8 odst.3 vyhl.č. 395/92 Sb.) 

1. Žadatel  
jméno a příjmení – název  …………………………………………………………….. 
adresa bydliště    - sídla  …………………………………………………………….. 
telefon, IČO   …………………………………………………………….. 
 

2. Údaje o místě kácení podle evidence nemovitostí 
Katastrální území:……………………….   č. pozemku:………….. 
 

3. Popis dřevin, které mají být káceny 
Stromy: 
Druh dřevin:………….  počet: ……..  obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí:…… 

 
Keře: 
Druh:……………    velikost plochy ke kácení (v m2):……….. 
 

4. Důvod kácení: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 

5. Navržená náhradní výsadba (druh dřevin, počet stromů či keřů, pozemek navržený k výsadbě, 
termín výsadby): 
…………………………………………………………………………………………………….. 

6. Vyjádření případných spoluvlastníků pozemku, doložit souhlas ostatních vlastníků bytových 
jednotek v případě, že nežádá Společenství vlastníků prostřednictvím svého předsedy či 
jednatele. 

 
Souhlasím s tím, aby město Sokolov jako správce osobních údajů zpracovávalo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, moje osobní údaje uvedené v žádosti o zásah na dřevinách 
za účelem řízení ve věci žádosti a zveřejnění výsledků tohoto řízení, a to po dobu neurčitou. Souhlasím rovněž se zveřejněním osobních 
údajů a výsledků řízení o žádosti na internetu. 
 
Prohlašuji, že veškeré osobní údaje, které poskytuji správci osobních údajů, jsou pravdivé a přesné a že jsem byl informován o tom, 
pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. 
 

Datum:……………….     ---------------------------------------------- 
Podpisy žadatelů 

Přílohy: 

- snímek pozemkové mapy se situačním nákresem umístění dřevin (okótování jejich vzdáleností od objektů a 
hranic pozemku) 

- nájemní smlouva (v případě nájemního vztahu k pozemku) 
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