Žádost
o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Jméno a příjmení/název žadatele: 		…………………………………………………………………
Adresa/sídlo žadatele:				…………………………………………………………………	
Datum narození/IČ:				…………………………………………………………………
Telefon:					…………………………………………………………………
Email:						…………………………………………………………………
Právnická osoba:
Jméno a příjmení odpovědné osoby:		…………………………………………………………………
Číslo
Druh dřeviny
Počet
Obvod kmene ve 130 cm nad zemí (u keřů velikost plochy v m2)
Pozemek parcelní číslo
Katastrální území
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Vlastnický, nájemní či jiný oprávněný vztah k pozemku dokládám:
a) výpisem z katastru nemovitostí či sdělením, že jsem vlastníkem dotčeného pozemku
b) nájemní smlouvou a písemným souhlasem vlastníka pozemku s kácením
c) jinou smlouvou, prokazující oprávněný vztah a písemným souhlasem vlastníka pozemku s kácením
d) jedná se o povolení kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění

Zdůvodnění žádosti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Situační nákres s vyznačenými dřevinami:



Datum:									Podpis*:

*žádost musí být podepsána všemi majiteli pozemku
Poznámka:
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
§ 8 odst. 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, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze 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; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu.
§ 8 odst. 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*.
*vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Vyhláška č. 189/2013 SB., o ochraně přírody a krajiny
§ 3 Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení:
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona], náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje
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 porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.


