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Oznamujeme tímto kácení dřevin(y) rostoucí(ch) mimo les, podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, a to 

v katastrálním území*:   Chodov          Háje 

na pozemku č. parc.: 

v ulici: 

Oznamovatel (vyplní fyzická osoba – vlastník pozemku, nájemce nebo jiný oprávněný uživatel): 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Místo trvalého pobytu (či jiná adresa 
pro doručování): 

 

Tel., příp. e-mail:  

Oznamovatel (vyplní právnická osoba či fyzická osoba podnikající – vlastník pozemku, nájemce nebo 
jiný oprávněný uživatel): 

Název nebo obchodní firma a IČ:  

Adresa sídla (či jiná adresa pro 
doručování): 

 

Tel., příp. e-mail:  

Specifikace dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny: 

Druhy popř. rody dřevin: 
 
 
 

Počet dřevin (stromů, příp. zapojených 
porostů dřevin): 

 

Obvod kmene dřevin měřený ve výšce 
130 cm nad zemí: 

 

Výměra kácené plochy zapojených 
porostů dřevin (v m2) včetně uvedení 
druhového popř. rodového 
zastoupení: 

 

Stručný popis umístění dřevin: 
 
 
 

Zdůvodnění oznámení: 
 
 
 
 

 
 
 
Žádost ze dne:                                                                                              Podpis žadatele /otisk razítka/ 

 

* zaškrtněte příslušné katastrální území – otočte – 
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K oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les přikládám(e): 
 

1. 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 výše cit. zákona č. 114/1992 
Sb., a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků a 
při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy 
prováděném při provozování těchto soustav. 

2. Situační zákres dřevin. 
3. V případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 výše cit. zákona č. 114/1992 Sb. – doložení skutečností 

nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.  
 
Podle § 8 odst. 2 výše cit. zákona č. 114/1992 Sb., 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. 
 
Podle ust. § 8 odst. 4 výše cit. zákona č. 114/1992 Sb., 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. 
 
Oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 4 výše cit. zákona č. 114/1992 Sb., které bylo provedeno složkami 
integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních 
pracích anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální 
území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod. 


