Obecní úřad Ondřejov
Choceradská 62
251 65 Ondřejov

Žádost
o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
v souladu s § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) a § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve
znění pozdějších předpisů
Žadatel:
Adresa, PSČ:
TF:
Datum narození nebo IČ všech žadatelů:

Žádám o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (viz Poučení),
v katastrálním území:
_____________________________________________

Č.
Druh dřeviny

Počet

Obvod kmene 130 cm nad
zemí (u keřů velikost
plochy v m2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vlastnický či nájemní vztah k pozemku dokládám*:
a) výpisem z katastru nemovitostí
b) kupní smlouvou s vyznačenými právními účinky (nastávají dnem vkladu do KN)
c) nájemní smlouvou a souhlasem vlastníka s kácením
*) nehodící se škrtněte

Pozemek
parcelního č.
KN* PK*

Odůvodnění kácení dřevin:

Situační nákres s vyznačenými dřevinami:
Fotografie:
(popř. doložte v samostatné příloze)

_____________________________________________
Podpis (razítko) žadatele a všech vlastníků pozemku
Poučení:
Pokud jsou dřeviny součástí významného krajinného prvku, musí ten, kdo zamýšlí provést zásah do
významného krajinného prvku 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 významného
krajinného prvku ze zákona nebo pověřený obecní úřad v případě významného krajinného prvku
registrovaných) o vydání závazného stanoviska.
Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její
typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán
ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé
travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou
jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona]
Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst.
1 písm. b) zákona] 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 ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako
druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku
zeleň.
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.

