
ŽÁDOST - OZNÁMENÍ 
 ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

 

 

Jméno žadatele:..................................................................................................................... 

Adresa žadatele:.................................................................................................................... 

Telefon:.................................................... 

Dřeviny rostou na     oploceném    -   neoploceném∗)     pozemku 

p.č.............................................................k.ú................................................................. 

 

druh dřeviny, popř. rod (u zapojených 
porostů dřevin druhové, popř. rodové 

zastoupení) 

počet ks (u za-
pojených porostů 
dřevin plocha m2) 

obvod kmene dřeviny ve 
výšce 130 cm nad zemí v 

cm 
   

   

   

   

   

Zdůvodnění žádosti / oznámení: 

............................................................................................ 

…………………………........................................................................................................... 

…………………….................................................................................................................. 

…………………………........................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….... 

 

……………………............ ................................................. 

datum podání žádosti podpis žadatele/oznamovatele 

                                                           
∗) nehodící se škrtněte 



 
 
 
Přílohy: 

1. doložení vlastnického vztahu žadatele k pozemku 
2. doložení nájemního vztahu žadatele k pozemku 
3. souhlas vlastníka (vlastníků) pozemku s kácením 
4. snímek mapy KN se situačním zákresem 

 
Pouze v případě oznámení dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny: 

5. doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento 
postup 

 

Poučení: 

• dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, povolení není třeba 

ke kácení dřevin z pěstebních důvodů (za účelem obnovy porostů), pro provádění 

výchovné probírky porostů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 15 

dnů předem na úřadu městyse. 

 

• dle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pokud dřeviny 

nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, povolení není dle § 3 

vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., v aktuálním znění třeba ke kácení: 

o dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 

o zapojených porostů dřevin do celkové plochy 40 m2 

o dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu 

využití jako plantáž dřevin 

o ovocných dřevin rostoucích 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. 

 

• dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, povolení není třeba 

ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo 

v případě, kdy hrozí škoda značného rozsahu. Ten, kdo skácí dřevinu za těchto 

podmínek, je povinen oznámit tuto skutečnost do 15-ti dnů od provedení kácení. 


