
 

 

Žádost 
ze dne: ................................... 

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 vyhlášky č. 189/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Žadatel:           

Adresa, PSČ:   

Telefon:            Datum narození nebo IČ:       

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 m
2
) 

Pozemek 
parcelního č. 
KN* PK* 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
Vlastnický či nájemní vztah k pozemku dokládám*:  
 
a) podpisem žádosti v případě, že jsem vlastník, v případě spoluvlastnictví jsou nutné podpisy všech 
spoluvlastníků 
 
b) nájemní smlouvou a souhlasem vlastníka s kácením v případě, že mám k pozemku užívací právo 
 
 
 
 
*) nehodící se škrtněte 
 

Odůvodnění kácení dřevin: 



 

 

Situační nákres s vyznačenými dřevinami: 
 

                 ................................................................................................................................. 
                Podpis (razítko) žadatele a všech vlastníků pozemku 
 

Poučení: 
 
Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Tímto 
orgánem pro katastrální území města Hejnice je MěÚ Hejnice. 
Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. 
 
Správní orgán může žadateli ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit dle § 9 zákona 
přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně 
může uložit i následnou péči o tyto dřeviny na dobu nezbytně nutnou, nejvýše na dobu 5 let.  
 
 
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 

 
Poznámka: 
Ořez nebo průřez dřevin je právem a povinností vlastníka stromu a nevztahuje se na něj povinnost žádat o 
povolení. Žádný orgán ochrany přírody nevydává povolení k ořezání dřevin, s výjimkou památných stromů. 
Důležitá je ale kvalita a odbornost ořezání, protože nesmí dojít k trvalému poškození dřeviny. 
Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé 
snížení jejich ekologických a estetických funkcí, nebo způsobí jejich odumření a je důvodem k uložení 
značné pokuty orgánem ORP, nebo přímo inspekcí životního prostředí. 
Za poškození dřeviny se považuje neodborné prořezání větví o tloušťce větší než 5 cm.

  
 

 


