Mesto Stará Turá
Žiadosť
o udelenie súhlasu na výrub drevín
Meno a adresa žiadateľa:
V zmysle §47 odst. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny žiadam udelenie
súhlasu na výrub nasledovných drevín:
druh dreviny
(slovenský
názov)

množstvo:
- ks (stromy)
2
- m (kroviny)

obvod kmeňa
stromu meraný
vo výške 130cm
nad zemou v cm

zdravotný stav
- výborný
- dobrý
- zlý

parcelné číslo
pozemku,
na ktorom
drevina rastie

katastrálne
územie, ulica,
číslo domu

druh pozemku

* v prípade potreby použite čistý hárok papiera ako pokračovanie tabuľky

O výrub horeuvedených drevín žiadam z nasledovných dôvodov: ........................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Potvrdzujem týmto pravdivosť predložených dokladov a údajov uvedených v žiadosti.

........................................................................
podpis (pečiatka)
V........................................dňa........................................

Mestský úrad, SNP ½, 916 01 Stará Turá, Oddelenie: Výstavby, ÚP a ŽP, tel.:032/ 746 44 1642

K žiadosti je potrebné priložiť:
-

-

podľa §17 ods. 7 vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny:
o list vlastníctva pozemku (prípadne fotokópiu)
o snímku z pozemkovej mapy (prípadne fotokópiu) s vyznačenou polohou
predmetných drevín, prípadne iný doklad umožňujúci identifikáciu drevín v teréne
o súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva
z nájomnej zmluvy) pozemku na ktorom dreviny rastú, ak žiadateľ nie je jeho
vlastníkom (správcom, nájomcom)
podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch:
o fyzické osoby – správny poplatok v hodnote 10€
o právnické osoby – správny poplatok v hodnote 100€
o štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie – sú
oslobodené od poplatkov

Vyplní Mestský úrad Stará Turá
Záznam z obhliadky uskutočnenej dňa ............................... v zmysle zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny:

Zapísal:
Vyjadrenie odbornej organizácie štátnej ochrany prírody a krajiny - ŠOP SR – Správa
CHKO Biele Karpaty so sídlom v Nemšovej: s uvedeným výrubom drevín súhlasíme nesúhlasíme z týchto dôvodov:

........................................................................
podpis (pečiatka)
V........................................dňa........................................

Mestský úrad, SNP ½, 916 01 Stará Turá, Oddelenie: Výstavby, ÚP a ŽP, tel.:032/ 746 44 1642

