a*) ŽÁDOST O POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES (§ 8 odst. 1)
b*) OZNÁMENÍ O KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES (§ 8 odst. 2)
ve smyslu § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášky č. 395/1992, v platném
znění, kterou se provádění některá ustanovené tohoto zákona

Označení správního orgánu, kterému je podání určeno (viz kompetence na str. 2):

Údaje o žadateli/oznamovateli (ve složitějším případě použijte samostatnou přílohu):
jméno, příjmení / název organizace ………………………………………………
bydliště / sídlo ……………………………………………………………………
doručovací adresa …………………………………………………………………
datum narození / IČ

……………………………………………………………..

Specifikace dřevin určených k pokácení (ve složitějším případě použijte samostatnou přílohu):
parcelní číslo pozemku, na kterém dřeviny rostou ……………………………
název katastrálního území ………………………………………………………
přesná adresa …………………………………………………………………….
pořad.
číslo

druh dřeviny

obvod kmene stromu ve
výšce 130 cm nad zemí
/ cm

plocha keřů, porostní
skupiny
/ m2

aktuální stav

Zdůvodnění kácení dřevin:

Přílohy, které jsou nedílnou součástí žádosti:
- doklady o vlastnickém, příp. nájemním nebo uživatelském vztahu k pozemkům a dřevinám (tj. výpis
z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, mandátní smlouva, smlouva u výpůjčce, zřizovací listina, souhlas
vlastníka /spoluvlastníků pozemku, zplnomocnění),
- situační zákres dřevin.

Seznam příloh:

Jméno, příjmení, podpis:
kontakt (telefon, e-mail):
*) Nehodící se škrtněte, prosím.

V Praze dne:

Přehled souvisejících právních předpisů
§ 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírpdy a krajiny, v platném znění
(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze
vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin
na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a
povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním
správním úřadem.
(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při
provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k
odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při
provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto
důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit,
omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost,
popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem
(§8 odst.2 vyhlášky č. 395/1992 Sb.)
(4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo
hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany
přírody do 15 dnů od provedení kácení.
§ 8 vyhlášky ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
(1) Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les (§ 7 odst. 1 zákona) je nedovolený zásah, který způsobí
podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí
jejich odumření.
(2) Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem
[§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, 5) se
podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad
zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. (pozn.1)
(3) Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný
oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí
obsahovat
a) jméno a adresu žadatele,
b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu
žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,
c) specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů
včetně situačního zákresu,
d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
e) zdůvodnění žádosti.
(4) Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona) musí obsahovat stejné náležitosti jako
žádost o povolení ke kácení podle odstavce 3.
(5) Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží
orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona).
pozn. 1 – Dle novely zákona platné od 1.12.2009 není ke kácení těchto dřevin potřeba povolení orgánu ochrany
přírody ani tehdy, rostou-li na pozemku ve vlastnicví právnických osob.

Kompetence
k § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 zákona (´ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ KE KÁCENÍ´):
Odbor životního prostředí, Úřad městské části Prahy 3, Městská část Praha 3, Seifertova 51, 130 85 Praha 3,
povoluje kácení dřevin podle § 8 odst. 1, ukládá náhradní výsadbu podle § 9 tohoto zákona a vede přehled
pozemků vhodných k náhradní výsadby podle § 9 odst. 2 tohot zákona.
k § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 zákona (´OZNÁMENÍ O KÁCENÍ´):
Odbor ochrany prostředí, Magistrát hlavního města Prahy, Hlavní měst Praha, Jungmannova 35/29, 111 21
Praha 1, přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhoduje o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin
podle § 8 odst. 2 a 4. (Po plánované změně Obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydává Statut hlavního města Prahy, bude tato kompetence opět svěřena městským částem)

