OBEC HORNÁ SÚČA,

Obecný úrad Horná Súča č. 233,
913 33 Horná Súča

Žiadosť
na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP
č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
A/ Žiadateľ (meno, priezvisko, organizácia) .............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Trvalý pobyt (u organizácie adresa a IČO) ................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
B/ Katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie .....................................................
.....................................................................................................................................................................................
C/ Žiadam o výrub ...................... ks stromov a ..................... m2 krovitých porastov
Nasledujúcich druhov s obvodom kmeňov meraných vo výške 1,3 m nad zemou v cm alebo tesne pod miestom
jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje (obvody uveďte v zátvorke). Súhlas na výrub dreviny sa
nepožaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s
výmerou do 10 m2
Druh dreviny

Počet (výmera) ks
(m2)

Obvod kmeňov

Zdravotný stav

D/ Dôvod žiadosti ............................................................................................................................. .........................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
V Hornej Súči dňa ...........................
...............................................................
Podpis (u právnickej osoby a fyzickej osoby
oprávnenej na podnikanie i pečiatka)
Prílohy:
1. doloženie vlastníckeho vzťahu žiadateľa kpozemku
2. súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy)
pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom)
3. kópia katastrálnej mapy alebo iného dokladu, umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne
4. kópia príjmového pokladničného dokladu o zaplatení správneho poplatku
Poznámka:
Informácie podľa písmena B/ a C/ sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby,
na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres s dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej
stavby v mierke najmenej 1:50 000 alebo 1: 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.
Web:
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