OBECNÍ ÚŘAD PŘEPEŘE
512 61 Přepeře 229, tel.: 481 321 110, e-mail: obec@prepere.cz

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
dle § 4 odst. 1 vyhl. č. 189/2013 Sb. a zák. č. 114/1992 Sb

1. Žadatel (vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku):
Jméno žadatele: ……….……………………………………………………………………
Adresa žadatele: ………..…………………………………………………………………...
Telefon.: ……………………….. E-mail.: ………………………………………………

Žádám o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les nacházejících se na
pozemku:
p.č. ……………………………………………….. v k.ú. Přepeře
p.č. ……………………………………………….. v k.ú. Přepeře
p.č. ……………………………………………….. v k.ú. Přepeře

2. Popis dřevin, které mají být káceny:
a)stromy (počet, druh, stáří, obvod kmene měřený 130 cm nad zemí)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) keřové porosty o celkové ploše…………………………………m2
které se nacházejí na pozemkové parcele č………………………………v k.ú. Přepeře

3. Zdůvodnění žádosti:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

V Přepeřích dne………………

…………………………………
podpis žadatele

Příloha:
1. situační zákres dřevin, které mají být káceny ( např. v kopii katastrální mapy)
2. doklad o vlastnictví pozemku, na němž dřeviny rostou ( např. výpis z katastru nemovitostí)
3. souhlas vlastníka pozemku (přiložit v případě, že žadatel je nájemcem pozemku)

O povolování kácení dřevin rostoucích mimo les rozhoduje místně příslušný obecní úřad ve
svém územním obvodu.
Podle § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb. a § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. je
povinnost požádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les :
Podle § 3 povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí
významného krajinného prvku nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992
sb. 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.
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu § 4 vyhlášky č.
189/2013 Sb. musí obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis
umístění dřevin a situační nákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele
k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného
souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy popřípadě rody dřevin, jejich
počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin
lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového,
popřípadě rodového zastoupení dřevin, a
d) zdůvodnění žádosti.
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí ve smyslu § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb.,
zpravidla v období jejich vegetačního klidu; ( obdobím vegetačního klidu se rozumí období
přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny - k tomu přihlíží orgán
ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona).

