Obecní úřad Horní Lomná, Horní Lomná č. 44, 739 91 p. Jablunkov
Žádost o povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les
(pro fyzické osoby)
Jméno a příjmení žadatele, datum narození:
………………………………………………………………………………………….
Adresa žadatele – místo trvalého pobytu nebo adresa pro doručování (telefon, email)
…………………………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení vlastníka pozemku, na němž stromy rostou (nevyplňovat pokud je shodné
s jménem žadatele)
……………………………………………………………………………………………
Adresa vlastníka pozemku (nevyplňovat, pokud je shodná s adresou žadatele)
……………………………………………………………………………………………
Specifikace dřevin, které mají být káceny:
Druh a počet ……………………………………………………………………………..
Pozemek parc.č. , katastrální území ……………………………………………………..
Udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí ……………………………….
Zdůvodnění žádosti : ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

V Horní Lomné dne: ……………………

………………………………….
Podpis žadatele

Poučení:
Žádost je vhodné podávat v době vegetačního období, kdy se dá snáze posoudit zdravotní stav
stromu. Není-li žadatel současně vlastníkem pozemku, na němž stromy rostou, musí být
žádost doložena písemným souhlasem vlastníka pozemku. K žádosti musí být připojen
situační zákres polohy stromů na podkladě katastrálního snímku a aktuální výpis z katastru
nemovitostí.
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Obecní úřad Horní Lomná, Horní Lomná č. 44, 739 91 p. Jablunkov
Žádost o povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les
(pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání)
Název právnické osoby (shodný s výpisem v obchodním rejstříku), která žádá o povolení:
………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení žadatele oprávněného k jednání (telefon, e-mail)
…………………………………………………………………………………………..
Název vlastníka pozemku, na němž stromy rostou (nevyplňovat, pokud je shodné s názvem
právnické osoby, která žádá o povolení)
……………………………………………………………………………………………
Specifikace dřevin, které mají být káceny:
Druh a počet ……………………………………………………………………………..
Pozemek parc.č. , katastrální území ……………………………………………………..
Udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí ……………………………….
Keře uvést množství v m2 (pokud se jedná o plochu nad 40 m2): ………………………
Zdůvodnění žádosti : ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

V Horní Lomné dne: ……………………

………………………………….
Podpis žadatele

Poučení:
Žádost je vhodné podávat v době vegetačního období, kdy se dá snáze posoudit zdravotní stav
stromu. Není-li žadatel současně vlastníkem pozemku, na němž stromy rostou, musí být
žádost doložena písemným souhlasem vlastníka pozemku. K žádosti musí být připojen
situační zákres polohy stromů na podkladě katastrálního snímku a aktuální výpis z katastru
nemovitostí.
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Obec Horní Lomná
Horní Lomná č. 44
739 91 p. Jablunkov

V Horní Lomné dne …………………..

Žádost o přidělení čísla popisného (evidenčního)

1.

Vlastník – vlastníci stavby
Jméno, příjmení (název firmy) ………………………………………………………………
Adresa (sídlo firmy) …………………………………………………………………………
Telefon ………………………………………………………………………………………
Zastoupen na základě plné moci:
Jméno, příjmení (název firmy) ………………………………………………………………
Adresa (sídlo firmy) …………………………………………………………………………
Telefon ………………………………………………………………………………………

2.

Ve smyslu § 31 a 32 zákona 128/2000 Sb. (zákon o obcích) žádáme o přidělení čísla popisného a
orientačního (evidenčního) pro:
Druh stavby …………………………………………………………………………………..
Obec ………………………………………………………………………………………….
Pozemek parc.č. ………………………………………………………………………………
Katastrální území …………………………………………………………………………….

3.

Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne …………………………………………………..
pod zn. č.: …………………………………………………………………………………….
rozhodnutí nabylo právní moci dne …………………………………………………………..

……………………………………………….
Podpis vlastníka(ů)

Obecní úřad
Horní Lomná č. 44
739 91 p. Jablunkov
V Horní Lomné, dne …………………….

Přiznání k poplatku ze psů
Jméno držitele psa …………………………………………………………………………………..
Bytem ……………………………………………………………………………………………….
Zaměstnavatel ……………………………………………………………………………………….
IČO ………………………………………………………………………………………………….
Rodinný domek/obytný dům
Popis psa:
Druh/plemeno psa ……………………………….. Č. známky ………………………………………
Barva …………………………………………….. Přihlášen dne ……………………………………
Pohlaví …………………………………………… Odhlášen dne ………………………………….
Stáří ………………………………………………
Od kdy je pes držen ………………………………
Roční předpis …………………………………….
Předpis na rok 20.. ………………………………
Vyměřil …………………………………………..
Podpis držitele psa ………………………………………………………..

Obecní úřad
Horní Lomná č. 44
739 91 p. Jablunkov

V Horní Lomné dne ……………………….

Čestné prohlášení – odhláška psa
Níže podepsaný prohlašuje tímto, že již nevlastní psa evid.č. známky …………… ode dne ……………
Pokud byl pes utracen, přiložte potvrzení zvěrolékaře. Pokud byl pes prodán nebo darován, uveďte
adresu nového majitele.
…………………………………………………………………………………………………………….
Ostatní údaje: ……………………………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………
Adresa: ……………………………………………………………………………………………………
Zaměstnavatel: ……………………………………………………………………………………………

Podpis: ………………………………

Předpis: ……………………….
Úhrada: ……………………….
Odúčtovat: ……………………

