Obecní úřad Čtveřín
Čtveřín 95, 463 45 Pěnčín
e-mail: obec@ctverin-doubi.cz, telefon 485 146 118

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Jméno žadatele: .....................................................................................................................
Adresa žadatele: ....................................................................................................................
Datum narození: …................................................Telefon......................................................
Žádám o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které se nacházejí na
následujícím pozemku:
p. č. ...................................................................................... v katastrálním území Čtveřín
vlastník pozemku: ..................................................................................................................
uživatel pozemku: ..................................................................................................................
Specifikace dřevin, které mají být káceny:
druh
počet

obvod kmene měřený ve výšce 130 cm
nad zemí (u keřů velikost plochy)

1. .......................................................... ........

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

2. .......................................................... ........

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

3. .......................................................... ........

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

Stav dřevin: ...........................................................................................................................
Zdůvodnění žádosti
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

V ................................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 katastr nemovitostí),
3.
souhlas vlastníka pozemku (přiložit v případě, že žadatel je nájemcem pozemku).

Obecní úřad Čtveřín
Čtveřín 95, 463 45 Pěnčín
e-mail: obec@ctverin-doubi.cz, telefon 485 146 118

Povolení ke kácení dřevin
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 § 8
vyhlášky č. 395/1992 Sb. je povinnost požádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les:
• pro právnické osoby a fyzické osoby při výkonu podnikatelské činnosti u
všech dřevin (bez omezení velikostí)
• pro fyzické osoby při povolování kácení na pozemcích, které jsou v jejich
vlastnictví a jestliže pozemky užívají, na stromy (i ovocné) nad obvod kmene
80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a u souvislých keřových porostů nad
celkovou plochu 40 m2.
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu § 8 zákona č. 114/1992
Sb. podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný uživatel se souhlasem vlastníka
pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou a ve smyslu § 8 vyhlášky č.
395/1992 Sb. žádost musí obsahovat:
• jméno a adresu žadatele,
• doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního
nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo
les,
• specifikaci dřevin, které mají být pokáceny, zejména jejich druh, počet, velikost
plochy
• keřů - včetně situačního zákresu,
• udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
• zdůvodnění žádosti.

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí ve smyslu § 8 odst. 1/ zpravidla v období
jejich vegetačního klidu (cca říjen až březen) - k tomu přihlíží orgán ochrany přírody při
vydávání povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona).
Správní poplatek za místní šetření je stanoven dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích v platném znění, vybíraný správními orgány ČR podle sazebníku správních
poplatků, který je přílohou uvedeného zákona.
Správní poplatek činí 100,- Kč za každou i započatou hodinu místního šetření.
Tento poplatek je nutné zaplatit po provedeném místním šetření v pokladně obecního
úřadu Čtveřín.
Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku.

