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,
v platném znění (dále jen „zákon“) a vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb.,

Žadatel:
Adresa, PSČ:
Telefon:

Datum narození nebo IČ:

Žadatel:
Adresa, PSČ:
Telefon:

Datum narození nebo IČ:

Žadatel:
Adresa, PSČ:
Telefon:

Datum narození nebo IČ:

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

Č.
Druh dřeviny

Počet

Obvod kmene 130
cm nad zemí (u keřů
velikost plochy v m2)

Pozemek parcelní č.
KN* PK*
vč. druhu pozemku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vlastnický či nájemní vztah k pozemku dokládám*:
a) výpisem z katastru nemovitostí (postačí informativní výpis)
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:

Dne: …...................

….................................................................................
Podpis (razítko) žadatele a všech vlastníků pozemku
POUČENÍ:
Žádost o kácení může podat jen vlastník či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku se
souhlasem vlastníka.
V případě podání žádosti o kácení více účastníky řízení (např. má-li předmětný pozemek více
vlastníků), je třeba uvést společně zvoleného zmocněnce pro doručování písemností.
Povolení ke kácení se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí do 80 cm,
pro zapojené porosty dřevin (tzn. keřů i stromů) o celkové ploše do 40 m2, pro dřeviny pěstované na
pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin a 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. Uvedené neplatí
pro památné stromy a dřeviny rostoucí jako součást významných krajinných prvků (VKP), kterými
jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy!!!
(Kácení stromů na lesních pozemcích se řídí zákonem č.289/1996 Sb., o lesích, u ostatních
významných krajinných prvků je nezbytné předchozí posouzení rozsahu požadovaného kácení
orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska jeho dopadu na ekologicko-stabilizační funkci VKP.)
Správní poplatek za místní šetření je stanoven dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
v platném znění, vybíraných správními orgány ČR podle sazebníku správních poplatků, který je
přílohou uvedeného zákona. Správní poplatek činí 500,- Kč za každou i započatou hodinu místního
šetření.
Necháte-li se v řízení zastupovat, musí se Váš zmocněnec prokázat písemnou plnou mocí. V téže věci
může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. V případě právnické osoby činí dle ustanovení
§ 30 správního řádu úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem (§ 21 zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád v platném znění). Každý, kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění.

