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Žádost
o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
v souladu s § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 222/2014 Sb., kterou se od 1.11.2014 mění
vyhláška č. 189/2013 Sb. )
Žadatel:
Adresa, PSČ:
Telefon:

Datum narození nebo IČ:

Žádám o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (viz Poučení),
v katastrálním území:..................................................

Č.

Druh dřeviny

Počet

Obvod kmene 130 cm nad
zemí (u zapojených
porostů plocha v m2)

Pozemek
parcelního č.
KN* PK*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Vlastnický či nájemní vztah k pozemku dokládám*:
a) výpisem z katastru nemovitostí
b) kupní smlouvou s vyznačenými právními účinky (nastávají dnem vkladu do KN)
c)nájemní smlouvou a souhlasem vlastníka s kácením
*) nehodící se škrtněte

Odůvodnění kácení dřevin:

Situační nákres s vyznačenými dřevinami:
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Poučení:
Pokud jsou dřeviny součástí významného krajinného prvku (VKP), musí ten, kdo zamýšlí provést
zásah do VKP tím, že chce pokácet dřeviny v něm rostoucí, požádat podle § 4 odst.2 zákona místně
příslušný orgán ochrany přírody (úřad obce s rozšířenou působností pro VKP ze zákona nebo
pověřený obecní úřad v případě VKP registrovaných) o vydání závazného stanoviska.
Povolení není třeba :
a/ pro dřeviny o obvodu kmene do 80cm měřeného ve výšce 130cm nad zemí,
b/ pro zapojené porosty dřevin ( soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra
vzájemně dotýkají ), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje
40m2,
c/ pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako
plantáž dřevin,
d/ pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru
nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se
způsobem využití pozemku zeleň.
Poznámka:

Podpis (razítko) žadatele a všech vlastníků pozemku

