Městský úřad Strakonice
Odbor životního prostředí
Oddělení ekologie krajiny
pracoviště Na Stráži 270
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

telefon: 383 700 335, 383 700 308

Žádost o povolení ke / Oznámení o*
kácení dřevin rostoucích mimo les (*nehodící se škrtněte)
Žádám o povolení ke kácení / oznamuji kácení* dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení
§ 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon) a ve smyslu vyhlášky
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dále jen vyhláška), ve znění pozdějších
předpisů.
kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 1
oznámení o kácení (správce sítí, toků, dráhy..) dle ust. § 8 odst. 2
oznámení o kácení (havarijní stav) dle ust. § 8 odst. 4 zákona
Žadatel / Oznamovatel:*
Jméno a příjmení (popř. název právnické osoby)
…………………….…………………………………………………………………………………………………
(žádost podává pouze vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku)

Datum narození u fyzické osoby / IČ u právnické osoby ……………………………………………………..
Adresa ............................................................................................................ Telefon ………………………........
Údaje o místě kácení dle evidence katastru nemovitostí:
Katastrální území ………………………….……….……………………………………………….……………..
Číslo pozemku ……….…….………………………………… Druh pozemku …………………………………
(v případě více pozemků vyplňte v řádku vedle sebe, nebo v samostatné příloze)

Specifikace dřevin, které mají být pokáceny:
a)

Stromy:

Druh ……….……….………..…….……………………. počet ….. obvod kmene ve výšce 130 cm …… cm
Druh ……….……….………..…….……………………. počet ….. obvod kmene ve výšce 130 cm …… cm
(v případě většího počtu vyplňte v řádku vedle sebe, nebo v samostatné příloze)

b) Keře či zapojené porosty dřevin (s uvedením druhového zastoupení):
Druh ………………………...………………………..…. plocha kácených dřevin ………….…. m2
Druh ………………………...………………………..…. plocha kácených dřevin ………….…. m2
(v případě většího počtu vyplňte v řádku vedle sebe, nebo v samostatné příloze)
Identifikátor DS: 4gpbfnq
e-podatelna:
epodatelna@mu-st.cz

tel: 383 700 111
web: www.strakonice.eu

IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810

Stručný popis umístění dřevin a podrobné zdůvodnění žádosti / oznámení (u kácení dřevin
dle ust. § 8 odst. 4 zákona je zde nutné doložit skutečnosti nasvědčující tomu, že byly splněny
podmínky tohoto povolovacího režimu, popř. jejich doložení v samostatné příloze):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Navržená náhradní výsadba dle ust. § 9 zákona:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Prohlašuji, že všechny zde uvedené údaje jsou pravdivé a že umožním v případě potřeby
jejich ověření orgánem ochrany přírody na místě samém.
Svým podpisem též potvrzuji, že mi byla v souladu s čl. 13 obecného nařízení č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
poskytnuta informace o zpracování mých osobních údajů zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový
přístup na webových stránkách města www.strakonice.eu/gdpr.

V .…………………………… dne ……………………

……………………………………..
podpis (popř. razítko)
žadatele/oznamovatele

Přílohy žádosti/ oznámení:
1.
Doložení vlastnického práva – výpis z katastru nemovitostí k pozemku se dřevinami (z internetu)
2.
Situační zákres do mapy s vyznačením jednotlivých dřevin ke kácení
3.
Fotodokumentace dřevin ke kácení (případně další doklady, které si vyžádá orgán ochrany přírody)
4.
Plná moc (jedná-li jeden ze spoluvlastníků za ostatní vlastníky)
5.
Písemný souhlas vlastníka pozemku, nepodává-li žádost / oznámení vlastník pozemku
Pozn.:
Kácení dřevin z důvodů uvedených v ust. § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. musí být orgánu ochrany přírody
oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem. Orgán ochrany přírody jej může pozastavit, omezit nebo zakázat,
pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. Kácení dřevin z důvodů uvedených v ust. § 8 odst. 4 zákona
č. 114/1992 Sb. („havarijní stav“) musí být oznámeno orgánu ochrany přírody písemně nejdéle do 15 dnů od
provedeného kácení.
Dle ust. § 8 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. a § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. se kácení dřevin rostoucích mimo les
provádí zpravidla v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických
a ekologických funkcí dřeviny (zpravidla od 01.11. do 31.03.).

Povolení ke kácení dřevin se dle vyhlášky nevyžaduje

(za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí), dle ust. § 3 odst.
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.

