Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádám/-e tímto o vydání rozhodnutí k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu zákona ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 8 vyhlášky MŽP ČR č.
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona
Žadatel :
fyzická osoba

jméno a příjmení
datum narození
bytem
telefon

opráv. k podnikání
právnická osoba

obchodní jméno
sídlo
IČ
telefon

Údaje o dřevinách :
parcelní číslo (místo – označení ul. apod.)
katastrální území

počet, druh, obvod kmene stromů ve výšce
130 cm nad zemí (u keřů plocha v m2)

Důvod kácení:

Navrhuji tuto náhradní výsadbu (druh, počet, pozemek p.č. v k.ú.) :
Vyjádření vlastníků pozemku ke kácení (v případě, není-li jím sám žadatel):

adresa a podpis vlastníka
pozemku
V

dne

podpis žadatele

Povinné přílohy:
1) Doklad o vlastnickém či nájemním vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím
mimo les (výpis z katastru nemovitostí nebo jiné doložení vlastnického či nájemního
vztahu a snímek mapy).
2) Situační zákres umístění dřevin na pozemku.
3) Souhlas vlastníka pozemku s kácením předmětných dřevin (v případě, že žádá nájemce).
4) Souhlas ostatních spoluvlastníků pozemku s kácením předmětných dřevin.
UPOZORNĚNÍ:
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku nebo
jiný oprávněný uživatel s výslovným souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny
rostou.
Podá-li žádost osoba, která není vlastníkem ani jiným oprávněným uživatelem pozemku,
na kterém dřeviny rostou, bude tato žádost považována za právně nepřípustnou a řízení
o žádosti bude dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, usnesením zastaveno.
Oznámení o kácení dřevin musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke
kácení.
Poučení :
 dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon),
povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů
nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné
při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a
plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních,
není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno
písemně nejméně 15 dnů předem na odbor životního prostředí MěÚ Žatec, který kácení
může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
 dle § 8 odst. 3 zákona, povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí,
popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popř. jinou charakteristiku stanoví MŽP
obecně závazným předpisem. (Jedná-li se o stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného
ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2).
 dle § 8 odst. 4 zákona, povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a
bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za
těchto podmínek provede kácení, oznámí je odboru životního prostředí MěÚ Žatec do 15-ti
dnů od provedení kácení.
Pozn. Doporučujeme pořídit před skácením fotodokumentaci dřeviny.

