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Žádost o povolení kácení dřevin(y), rostoucích mimo les
dle § 8 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Žadatel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresa trvalého bydliště / sídla ….……………………………………………………………………………………………………...
Telefon, e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nepovinný údaj, pro urychlení vyřízení žádosti se doporučuje uvést)

Žádám o vydání povolení ke kácení dřevin na pozemku
parcelní číslo………………………………….. v katastrálním území………………………………………………………………...
Pozemek, na kterém dřevina roste, užívám a jsem jeho:
• vlastníkem

• spoluvlastníkem

• nájemcem

• jiným oprávněným uživatelem

Vztah k pozemku dokládám:
• výpisem z evidence nemovitostí • kopií kupní smlouvy • kopií nájemní smlouvy •jiným dokladem
(označené doklady musí být přiloženy k žádosti!)

Vyjádření vlastníků v případě, že o povolení ke kácení žádá nájemce pozemku nebo jiný oprávněný
uživatel: ...……………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………

……………………………… (podpis vlastníků)

Specifikace dřevin, které mají být káceny:
Druh stromu (keře) / jejich počet:

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí:

………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Velikost plochy keřů v m2: ……………………………..
Důvod žádosti a situační nákres:

V.......................................................... dne :...............................................

....................................................................
podpis žadatele/žadatelů

ČTĚTE INFORMACE NA DRUHÉ STRANĚ!
BANKOVNÍ SPOJENÍ
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Informace k žádosti o kácení dřevin
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného
krajinného prvku nebo stromořadí a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny a jinými právními předpisy, podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb.
není třeba
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin
nepřesahuje 40 m2,
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.

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku nebo nájemce
se souhlasem vlastníka pozemku (nutno doložit nájemní smlouvu), na kterém dřeviny rostoucí mimo
les rostou. V případě spoluvlastnictví podávají žádost všichni vlastníci či nájemci.
Žádost musí obsahovat:
Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle
správního řádu obsahovat:
a)

označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění
dřevin a situační zákres,

b)

doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným
pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka
pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,

c)

specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet
a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto
počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového
zastoupení dřevin a

d) zdůvodnění žádosti.

_________________________________________________________________________
V případě jakýchkoliv nejasností se můžete obrátit se žádostí o informace na Obecní úřad Slavkov,
tel.: 572 648 823, mobil: 724 178 679, e-mail: obec@obecslavkov.cz
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