Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
(dle §8, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)

1. Žadatel (žádat může pouze vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem
vlastníka pozemku, na kterém předmětné dřeviny rostou)
Jméno a příjmení / název žadatele: ………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………………………
Datum narození / IČ: …………………………………………………………………………….………
Úplná adresa / sídla žadatele: …………………………………………..…………………………….....
………………………………………………………………………………………………..………….
Kontaktní telefon (pro případ odstranění nedostatků žádosti): ……………………………………………..
2. Údaje o pozemku, na němž předmětné dřeviny rostou
Katastrální území: ………………………………………………………………………………………
Parcelní čísla s označením, jak je pozemek evidován: ……………………………………………….
(KN = Katastr nemovitostí, PK = pozemkový katastr, ZE = zjednodušená evidence ):
Doložení vlastnického, nájemního nebo jiného vztahu (nelze-li ověřit v katastru nemovitosti:
…………………………………………………………………………………………………………
Písemný souhlas vlastníka pozemku (v případě, že žadatel není vlastníkem):
Jméno a příjmení/název vlastníka: …………………………………………………………………….
Adresa/vlastníka: ………………………………………………….………….Podpis: ……………….
(Další se uvedou v samostatné příloze)

3. Popis dřevin, které mají být pokáceny
a) stromy - druh dřeviny, počet stromů, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Umístění na pozemku:……………………………………………………………………………………
b) souvislý porost - druh dřeviny, plocha souvislého porostu určených ke kácení (m2):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Umístění na pozemku: …………………………………………………………………………………..
4. Zdůvodnění žádosti:
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

5. Navržená náhradní výsadba za pokácené dřeviny: Vlastní pozemek/cizí pozemek*
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
6. Zmocnění žadatele ostatními spolumajiteli pozemku (všichni vlastníci pozemku jsou účastníky
řízení, ale plnou mocí mohou pověřit jednoho z nich k zastupování v řízení a přebírání písemností)
ANO/NE* (plná moc pověření ve zvláštní příloze žádosti)

Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé a že umožním v případě potřeby jejich ověření na
místě samém.
Povinné přílohy:
- situační zákres umístění dřevin, jejichž kácení je navrhováno, včetně okótování jejich vzdáleností od
okolních objektů, popř. hranic sousedních pozemků
- nájemní smlouva nebo jiná listina dokládající uživatelský vztah k pozemku (pokud není uvedeno
v katastru nemovitostí)
- závazné stanovisko Městského úřadu Vodňany, odbor výstavby a ÚP, k zamýšlené úpravě
dřevin v oblasti s chráněnou památkovou péčí
- případně fotodokumentace dřevin

V ……………………………… dne …………..

Podpis žadatele: ………………………………
(razítko)

Informace k žádosti:
Povolení se nevydává na údržbu a prořezání dřevin.
Povolení se nevydává na stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo
souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.
Povolení se nevydává na ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných
v KN jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha, nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití
pozemku zeleň.
Správní orgán nařídí náhradní výsadbu a následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše
však na 5 let.

