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ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES  
 

podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

 
I. Žadatel 

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………………… 

Adresa: …………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: …………………………………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………….. 

 
II. Žadatel žádá 

 samostatně 

 je zastoupen (na základě plné moci – nutno doložit):  
 

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………………… 

Adresa: …………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: …………………………………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………….. 

 
III. Základní údaje  

katastrální území: 
 Velké Svatoňovice                  Markoušovice                   Starý Sedloňov 

 

Č.  Druh dřeviny Počet  
Obvod kmene ve výšce 1,3 
m nad zemí  

Parcelní 
číslo 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     
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IV.      Odůvodnění žádosti 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 

Vlastnické právo, nájemní či uživatelský vztah k příslušným pozemkům dokládám: 
Výpisem z katastru nemovitostí         
Kupní smlouvou s vyznačenými právními účinky (nastávají dnem vkladu do KN)   
Nájemní smlouvou          
Písemným souhlasem vlastníka pozemku/pozemků      

 
K žádosti přiloženo: 
Snímek z katastrální mapy se zákresem         
Plná moc k zastupování          
 
 
*Prohlašuji, že výše uvedené informace, které jsem uvedl/a jsou pravdivé. 
Svým podpisem také dávám souhlas obci Velké Svatoňovice se zpracování mých osobních údajů, 
které jsou zpracovány v souladu s Nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.  
 
 
 
 

 
V………………………………..dne………………podpis žadatele:……………………………… 
 
 
 
 
Informace: 

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 
odst. 1 písm. b) zákona], náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 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 porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných 
pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi 
sklizněmi do 10 let, 

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území6) evidovaných v katastru 
nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-189#f6437209

