Obecní úřad v Petříkově
Petříkov 61
251 69 Velké Popovice

ŽÁDOST O POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN
Věc : Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8, odst.1 zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 8 odst.3 vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb.
1. Jméno a příjmení žadatele * .................................................................................
Označení právnické osoby ** ..................................................................................
2. Bydliště * PSČ .....................................................................................................
Sídlo * ......................................................................................................................
Telefon .................................................................
3. Doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím
mimo les.
Pozemek, na kterém dřevina roste, žadatel užívá a je jeho
vlastníkem *

spoluvlastníkem * nájemcem * jiným oprávněným uživatelem *

parcelní číslo pozemku /KN*, PK*/ ................................. katastr .......................
Svůj vztah k pozemku žadatel dokládá
výpisem z evidence nemovitostí *
kopií kupní smlouvy * ..........................................................................................
kopií nájemní smlouvy * .......................................................................................
jiným dokladem * .................................................................................................
..............................................................................................................................
Souhlasy spoluvlastníků se skácením dřeviny * .................................................
............................................................................................................................
Vyjádření vlastníka v případě, že o povolení ke kácení
žádá nájemce pozemku :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................
podpis vlastníka
* nehodící se škrtněte
** právnická osoba předloží doklad o své právní subjektivitě

4. Specifikace dřevin, které mají být káceny
Obvod kmene 130 cm
nad zemí (u keřů
Č.

Druh dřeviny

Počet

Pozemek -parcelní
číslo

2

velikost plochy v m )

1.
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3.
4.
5.
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10.

5. Zdůvodnění žádosti :
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................

V

dne

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

Příloha:
Situační nákres s vyznačenými dřevinami:

Poučení:
Pokud jsou dřeviny součástí významného krajinného prvku (VKP), musí ten, kdo zamýšlí
provést zásah do VKP tím, že chce pokácet dřeviny v něm rostoucí, požádat podle § 4 odst.2
zákona, místně příslušný orgán ochrany přírody (úřad obce s rozšířenou působností pro VKP
ze zákona nebo pověřený obecní úřad v případě VKP registrovaných) o vydání závazného
stanoviska.
Povolení není potřeba:
1. Ke kácení dřevin z důvodu pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů, nebo při provádění
výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních, nebo při výkonu oprávnění podle
zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů však musí být oznámeno písemně nejméně 15
dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud
odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění
2. Ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky
užívají a jde o dřevinu s obvodem kmene do 80 cm ve výši 130 cm nad zemí, nebo jde-li o
souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2, pokud tyto dřeviny nejsou zvláště
chráněným druhem rostlin a jsou splněny i ostatní podmínky stanovené zákonem či jinými
právními předpisy. Takové kácení není třeba oznamovat.
3. 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.

Poznámka:

