
O B E C N Í   Ú Ř A D    

Stará Paka 

 

Revoluční 180 

507 91 Stará Paka 

Tel.: 493 798 282 

 
 

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍ MIMO LES 
podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a podle § 8 vyhlášky MŽP 

ČR č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

I. Žadatel:  

 fyzická osoba  

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování není-li 

shodná s místem trvalého pobytu), telefon, e-mail 

 právnická osoba  

název nebo obchodní firma, IČO bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě též adresa pro doručování 

není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné 

příloze: 

 ano   ne 

 

II. Žadatel jedná:  

    samostatně 

  je zastoupen: jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa 

sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

III. Žádám o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a podle § 8 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 

 

A) STROMŮ (počet, druh, jejich obvod kmene – měřený ve výšce 130 cm nad zemí) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

B) KEŘOVÝCH POROSTŮ 

druh…………………………………………………………………………………………  

na celkové ploše ………………………………………………………………………… m2 



 

IV. Dřeviny se nacházejí na pozemkové parcele: 

Pozemková parc. č.: .…………………………………………………………………………………… 

Katastrální území: ……………………………………………………………………………………… 

 

V. Důvody k podání žádosti o pokácení dřevin: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

V …………………………………………dne…………………………..……  

 

………………………………………………………………………………… 

Podpis, razítko žadatele 

 

 

Přílohy k žádosti: 

 

1) Snímek z katastrální mapy – situační zákres se zakreslením dřevin, které jsou předmětem žádosti 

2) Doložení vlastnického vztahu (výpis z katastru nemovitostí) nebo nájemního vztahu žadatele 

k pozemkům, na nichž dřeviny rostoucí mimo les rostou (nájemní smlouva) 

3) Souhlas vlastníka pozemků, v případě, že žadatelem o povolení ke kácení dřevin je nájemce 
 

POUČENÍ: 

Žádost o kácení mohou podat jen vlastníci pozemku, nebo se souhlasem vlastníka, v případě podání žádosti 

nájemcem. 

Správní poplatek za místní šetření je stanoven podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění. 

Poplatek činí 500,- Kč, za každou i započatou hodinu místního šetření. Tento poplatek je nutné zaplatit po provedeném 

místním šetření. A to buď složenkou či převodem na účet OÚ Stará Paka č. 1160437329/0800, variabilní symbol rodné 

číslo žadatele, nebo hotově do pokladny OÚ Stará Paka, nebo hotově přímo na místě provedeného místního šetření. 

Správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku. 

Povolení ke kácení se nevyžaduje, rostou-li dřeviny (stromy a keře) na pozemku ve vlastnictví fyzické či právnické 

osoby, která tento pozemek užívá (např. není předmětem nájmu, výpůjčky apod.) a to u keřových porostů o celkové 

ploše do 40 m2 a u stromů o obvodu kmene do 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí (uvedené neplatí pro 

památné stromy a dřeviny rostoucí jako součást významných krajinných prvků (dále jen „VKP“), kterými jsou lesy, 

rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy). Kácení stromů na lesních pozemcích se řídí zákonem č. 289/1996 

Sb., o lesích, u ostatních VKP je nezbytné předchozí posouzení rozsahu požadovaného kácení orgánem ochrany přírody, 

krajiny z hlediska jeho dopadu na ekologické stabilizační funkci VKP. 

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí v období jejich vegetačního klidu, k tomu přihlíží orgán ochrany přírody 

při vydávání povolení ke kácení dřevin. 


