ŽÁDOST x) - OZNÁMENÍx)
o povolení výjimečného kácení dřevin rostoucích na pozemcích mimo les (podle § 8 zák.
č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny" a § 8 prováděcí vvhlášky č. 395/1992 Sb.).
1. ŽADATEL -jméno, příjmení, rodné číslo, adresa (u organizací název, IČO a adresa):
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefonické spojení: .…………………………….………………..

2. VÝČET A UMÍSTĚNÍ DŘEVIN POŽADOVANÝCH KE KÁCENÍ:
Katastrální Číslo parcely
území

Počet stromů
u keřů m2

Obvod kmene
ve výšce 1,3 m

Druh

poznámka

3. ZDŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. VYJÁDŘENÍ VLASTNÍKA (SPOLUVLASTNÍKA)
v případě, že žadatelem není výhradní vlastník dotčeného pozemku:
.
SOUHLASÍM SE ŽÁDOSTÍ.
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

V ………………………..……….. dne …………….………….

podpis

.....................…..............

5. PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že uvedené údaje a přiložené doklady jsou pravdivé a že
umožním v případě potřeby jejich ověření na místě samém.

V …………….………………... dne: ………………..………..
podpis žadatele …………………………………

6. PŘÍLOHY:
- kopie výpisu z listu vlastnictví (nebo jiného dokladu o vlastnictví)
- otisk katastrální mapy se zákresem dřevin
- situační náčrt se zákresem dřevin, pokud nelze zákres provést do katastrální mapy
7. NÁHRADNÍ VÝSADBA
Je počítáno s náhradní výsadbou:

ano - ne **)

Výsledek odborného posouzení:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..………………………………………...
Povolující neodpovídá za vzniklé škody, které jsou způsobeny neodborným kácením.

Odborné posouzení provedl:
Název a sídlo organizace: Za Obecní úřad Hvozdec

Jméno a příjmení pracovníka: ……………………………..……..Ve Hvozdci dne……………………….

Podpis:..................……………………

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
§ 8 Povolení ke kácení dřevin
(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze
vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení
dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním
úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě
s drážním správním úřadem.
(2) 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 orgánu ochrany přírody, který je
může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto
velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným
právním předpisem.
(4) 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 orgánu
ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin,
které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
§ 8 Ochrana dřevin a povolování jejich kácení (k § 8 odst. 3 a 5 zákona)
(1) Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les (§ 7 odst. 1 zákona) je nedovolený zásah, který
způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či
následně způsobí jejich odumření.
(2) Povolování ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným
krajinným prvkem (§ 3 písm. b) zákona) a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými
právními předpisy se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m 2.
(3) Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se
souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat
a)
b)
c)
d)
e)

jméno a adresu žadatele
doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo
les
specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet,
velikost plochy keřů včetně situačního zákresu
udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
zdůvodnění žádosti

(4) Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona) musí obsahovat stejné náležitosti
jako žádost o povolení ke kácení podle odstavce 3.
(5) Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu
přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona).

Vyvarujte se chyb!
- Kopie výpisu z katastru nemovitostí (vlastnický list) nesmí být starší 3 měsíců. Jako doklad o vlastnictví
-

nelze použít informativní výpis z internetu.
V kopii katastrální mapy zakreslete přesné umístění stromů, o jejichž pokácení žádáte.
Žadatel musí být vždy vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka. Podávanou žádost musí
podepsat všichni vlastníci pozemku, na kterém stromy, o jejichž pokácení žádáte, rostou.

