
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 § 8 vyhlášky č. 189/2013 Sb.  a vyhlášky č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013Sb. o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení. 

Žadatel (vlastník pozemku, nájemce nebo zmocněný k jednání): 

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 ve 130 cm 
nad zemí (u zapojených 
porostů velikost plochy 

v m2) 

Pozemek 
parcelního č. 
KN* PK* 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Odůvodnění kácení dřevin: 

Podpis (razítko) žadatele a všech vlastníků pozemku 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU 
Oddělení životního prostředí

OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE 
Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice,  251 68 Kamenice,   IČ: 00240273 
tel.: 323 673 105, e-mail: podatelna@obeckamenice.cz, datová schránka f6ibnuh 



Situační nákres s vyznačenými dřevinami: 

Zaškrtněte způsob doložení vlastnického nebo nájemního  vztahu výpisem z katastru 
nemovitostí : 
a) výpisem z katastru nemovitostí (provede OÚ)
b) kupní smlouvou s vyznačenými právními účinky
c) nájemní smlouvou a souhlasem vlastníka s kácením

Poučení: 

Povolení ke kácení je vyžadováno u  stromů s obvodem kmene nad 80 cm, měřeným ve 
výšce 130 cm nad zemí,  
Pokud jsou dřeviny součástí významného krajinného prvku (VKP) – lesa, údolní nivy, 
rybníka, musí ten, kdo zamýšlí  pokácet dřeviny v něm rostoucí, požádat o povolení orgán 
ochrany přírody Mě Ú Říčany. 

 U zapojených  porostů dřevin  (případy, kdy se nadzemní části dřevin jednoho patra 
vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají) je nutné žádat o povolení, v případě, že 
velikost plochy přesáhne 40 m2 (i přesto, že obvod kmene jednotlivých stromů je menší než 
80 cm). 

U stromořadí, je nutné povolení kácení vždy, bez ohledu na to, jak je strom velký nebo 
silný (stromořadí je definováno jako souvislá řadu nejméně deseti stromů s pravidelnými 
rozestupy, za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích 
dřevin). 

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím 
vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických 
funkcí dřeviny. Při kácení je třeba respektovat § 5  a §5a zákona č.114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny a vyhnout se kácení v hnízdním období, které je od 20. února do 30. června. 
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