ŽÁDOST
o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
podle § 8 zákona ČNR č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny
ve znění pozdějších změn a doplňků

Žadatel (vlastník, nájemce se souhlasem vlastníka):

...........................................................................................................
..............................................................................................……… ………
(jméno +datum narození, /název organizace +IČO/, adresa)

Žádám o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, které se nachází na pozemku parcelní
číslo

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

v katastrálním území

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

Počet, druh, obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí a stav dřevin, které mají být
pokáceny (u křovin plocha)

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

...........................................................................................…………………..
............................................................................................………………….
............................................................................................………………….
Zdůvodnění žádosti

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

............................................................................................………………….
...........................................................................................…………………..
Navržená náhradní výsadba: .........................................................................
Situační nákres polohy dřevin:

V.......................................... dne .........................

............................................
podpis žadatele

Informace pro žadatele o kácení dřevin rostoucích mimo les
Výtah ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění a z prováděcích vyhlášek č. 189/2013 Sb. a 222/2014

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný
oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.
Žádost by měla obsahovat:
 Jméno a adresu žadatele, datum narození nebo IČO(podnikatelé)
 Označení Katastrálního území a parcely, kde se dřeviny nachází, doložení vlastnického či
nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les
 Specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druhy, popřípadě
rody dřevin, počet, velikost plochy keřů s uvedením druhového zastoupení dřevin, stručný
popis umístění dřevin včetně situačního zákresu
 Udání obvodu kmene ve 130 cm nad zemí
 Zdůvodnění žádosti, plánovaná náhradní výsadba
Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných
důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les není třeba, jestliže :
 obvod kmene stromu nedosahuje ve výšce 130 cm nad zemí 80 cm
 zapojené porosty kácených dřevin a křovin nepřesahují celkovou plochu 40 m2
 se jedná o ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru
nemovitostí jako druh pozemku zahrada
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. Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les musí
obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení (viz výše). V případě kácení dřevin podle
§ 8 odst. 4 zákona (ohrožení života, zdraví..) doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly
splněny podmínky pro tento postup.
Oznámení se zasílá obci s rozšířenou působností - pro Starý Plzenec a Sedlec :
Magistrát města Plzně
Kopeckého sady 11
301 00 Plzeň

Nedovolené zásahy do dřevin
Nedovolenými zásahy do dřevin se rozumí zásahy vyvolávající poškození nebo ničení dřevin, které
způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo
bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.
Při kácení dřevin z důvodu výstavby je náhradní výsadba nutná!!

