
 

 

 

ŽÁDOST  O  POVOLENÍ  KÁCENÍ  DŘEVIN  ROSTOUCÍCH  MIMO  LES 

 

ŽADATEL *):  .......................................................................................................................................................................  

 

 (Vlastník pozemku, případně nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku) 
 

 

TRVALÉ BYDLIŠTĚ:   ............................................................................................................................................................  

 

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ:  ...............................................................................................................................................  

 

KONTAKTNÍ TELEFON: …………………………………………E-MAIL:  ................................................................................  

 

UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJ (datum narození nebo IČ): ....................................................................................................................  

 

           ŽÁDÁM O POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES PODLE UST. § 8 ZÁKONA 

Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, V PLATNÉM ZNĚNÍ, A VYHLÁŠKY MŽP Č. 189/2013 

SB.: 

 

A) S T R O M Ů  (počet, druh, obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí): 

 

 

 

 

B) Z A P O J E N Ý C H   P O R O S T Ů   (velikost plochy porostu v m2, převažující druhy keřů, příp. stromů 

do obvodu 80 cm ve 130 cm nad zemí): 

 

 

DŘEVINY SE NACHÁZEJÍ NA POZEMKOVÉ PARCELE Č.:  .................................................................................  

V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ  

 

ODŮVODNĚNÍ KÁCENÍ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

V  PITÍNĚ  DNE ......................………………………PODPIS ŽADATELE  ..............................................................  

PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI: 

- doložení vlastnického vztahu (výpis z evidence nemovitostí), nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či 

nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les (nájemní smlouva) 

-   souhlas vlastníka pozemku v případě, že žadatelem o povolení ke kácení dřevin je nájemce 



 

 

 _______________________________________________________________________________  
 

*) Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení a datum narození a místo trvalého bydliště, popřípadě jinou 

adresu pro doručování. V podání související s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, 

popřípadě dodatek odlišující fyzickou osobu od podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí 

provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem 

upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. 

Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a 

adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. 

 

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!!!  

 


