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Žádost o povolení ke kácení dřevin 

rostoucích mimo les dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů 

ŽADATEL *: 

Jméno a příjmení / název 
organizace 

 

Datum narození / IČ  

Místo trvalého pobytu / sídlo  

Doručovací adresa  

Telefon, e-mail, 
ID datové schránky 

 

* pokud je žadatelů více, uveďte je na samostatný list 

ZASTOUPENÝ na základě plné moci* / pověření* ze dne _________________: 

 fyzickou osobou (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování, telefon, email) 

 právnickou osobou (název organizace, IČ, sídlo, adresa pro doručování, telefon, e-mail, ID datové schránky) 

* nehodící se škrtněte 

ÚDAJE O MÍSTĚ KÁCENÍ: 

Parc. č.  Katastrální území  

Adresa  

Vlastník pozemku  

Vztah žadatele k 
pozemku 

 

 

SPECIFIKACE DŘEVIN* NEBO ZAPOJENÝCH POROSTŮ*, které jsou předmětem žádosti 

Pořadové 
číslo dřeviny  

 Druh dřeviny 

Obvod kmene (cm) ve 
výšce 130 cm nad zemí či 
plocha zapojených porostů 

(m2) 

Parcelní číslo 

    

* v případě potřeby uveďte další dřeviny na volný list 
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ZDŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI O POVOLENÍ KÁCENÍ – STAVEBNÍ ZÁMĚR 

 

 

NÁHRADNÍ VÝSADBA * 

 navrhuji dle zpracovaného projektu (viz příloha) 
 navrhuji na pozemku parc. č. __________________ k. ú. ______________________ 

Počet Druh Výsadbová velikost 

   

 

* v případě potřeby uveďte další dřeviny na volný list 

TERMÍN PROVEDENÍ KÁCENÍ 

 v období vegetačního klidu dřevin (zpravidla od 1.11 do 31.3) 
 mimo období vegetačního klidu dřevin – uveďte důvod: 

 

PŘÍLOHY: 

Povinné 

 Situační zákres kácených dřevin na snímku mapy 
 Doložení vlastnického práva, pokud nelze zjistit z katastru nemovitostí, případně doložení nájemního 

nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucích mimo les, není-li žadatelem 
vlastník pozemku 

 Plná moc od žadatele (v případě, že žadatel nejedná sám) 
 Písemný souhlas spoluvlastníků pozemku, na kterém dřevina roste (není-li žadatel jediným vlastníkem 

či není-li vlastníkem vůbec) 

Nepovinné 

 Dendrologický posudek 
 Návrh náhradní výsadby a sadových úprav 
 Fotodokumentace 
 Pokud se kácí z důvodu stavební činnosti, konečné rozhodnutí stavebního odboru v případě, že je 

vedeno společné územní a stavební řízení, a v případě vedeného samostatného územního řízení - 
územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci 

Jiné   

 

V 

Dne 

Jméno, podpis (razítko) 

 


