ŽÁDOST
O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
(podle ustanovení § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením vyhlášky č. 189/2013 Sb., v aktuálním znění, o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení, která je prováděcím předpisem k zákonu)

Obecní úřad v Nové Vsi u Světlé
Nová Ves u Světlé č. 5
582 91 p. Světlá nad Sázavou
569 456 658
e-mail: ou@novavesusvetle.cz
ID dat. schr.: 3q2ayfv

Žadatel
o Fyzická osoba:
jméno, příjmení………………………………………. datum narození…………...……
místo trvalého pobytu……………………………………………………………………..
adresa pro doručování……………………………………………………………………..
o Právnická osoba / fyzická osoba oprávnění k podnikání:
název nebo obchodní firma …………………………………………………….…………
identifikační číslo………………………………………………………………………….
adresa sídla…...……………………………………………………………………………
adresa pro doručování……………………………………………………………………..
zastoupen: …………………………………………………………………………………….
kontakt: (telefon, e-mail) …….……………..……………………………………………….
označení katastrálního území …………………………………………………………………
označení parcely, na které se dřeviny nachází ………………………………………………..

specifikace dřevin, které mají být káceny
strom/y
počet

druh

keřový porost
druh

obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí

velikost plochy keřů v m2

Zdůvodnění požadovaného kácení:

…………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………..…………………
Navržená náhradní výsadba:

………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………..………
Povinné přílohy žádosti:
1. stručný popis umístění dřevin a situační zákres do katastrálního snímku nebo nákres
pozemku se zakreslením dřevin určených ke kácení, případně foto, apod.
2. doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele ku
příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného
souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku
3. Plná moc k zastupování ve správním řízení (dle § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád)

Poučení:
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného
prvku - tj. rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a registrované krajinné prvky,
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 dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití
jako plantáž dřevin,
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.
Povolení ke kácení dřevin může orgán ochrany přírody vydat:
1) na silničních pozemcích jen po dohodě se silničním správním úřadem
2) u železničních drah jen po dohodě s drážním správním úřadem
Výklad pojmů:
a) zapojeným porostem dřevin se rozumí soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin
jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin
tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm
nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené
rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina,
b) zahradou se rozumí pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném
území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti,
c) stromořadím se rozumí souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy;
chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento
úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v
ovocných sadech a plantážích dřevin.

V ….………..………………..…….
dne ………….………..……………
podpis/y žadatele/ů ………….....…………
………….....…………

