Městys Hořice na Šumavě
IČ: 00245909, sídlo: Hořice na Šumavě 40, 382 22 Hořice na Šumavě

ŽÁDOST
o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les podle vyhl. 189/2013 Sb. k provedení § 8 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
ze dne:
1.
Adresa:
Telefon:

Datum narození nebo IČ:

2. Žadatel:
Adresa, PSČ:
Telefon:

Datum narození nebo IČ:

Žádám(e) o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les v katastrálním území:
Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě

Č.

Druh dřeviny

Počet

Obvod kmene 130 cm nad
zemí (u keřů velikost plochy
v m2)

Parcelní číslo //
číslo LV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vlastnický nebo nájemný vztah k pozemku dokládám (nehodící se škrtněte)
a) Výpisem z katastru nemovitostí
b) Kupní smlouvou s vyznačenými právními účinky (nastávají dnem vkladu do KN)
c) Nájemní smlouvou a souhlasem vlastníka s kácením
Odůvodnění kácení dřevin:

//
//
//
//
//
//
//

Situační nákres s vyznačenými dřevinami (stromy označit v katastrální mapě)
viz příloha.

Podpis(y) (razítko) žadatele(ů) a všech vlastníků pozemku:

………………………………………………………

Poučení:
Pokud jsou dřeviny součástí významného krajinného prvku (VKP), musí ten, kdo zamýšlí provést zásah
do VKP tím, že chce pokácet dřeviny v něm rostoucí, požádat podle § 4, odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny místně příslušný orgán ochrany přírody (úřad obce s rozšířenou
pravomocí pro VKP ze zákona nebo pověřený obecní úřad v případě VKP registrovaných) o vydání
závazného stanoviska.
§3
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 dřevin3),
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.
§4
Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin
(1) Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání
podle správního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin
a situační zákres,
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 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 zastoupení
dřevin a
d) zdůvodnění žádosti.
(2) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání
podle správního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se
dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným
pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením,
není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení
dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků4) a při odstraňování dřevin v
ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto
soustav5),
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy 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 zastoupení dřevin,
d) zdůvodnění oznámení a
e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly
splněny podmínky pro tento postup.
§5
Období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se
rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

