
OBECNÍ ÚŘAD KRYŠTOFOVY HAMRY 
Kryštofovy Hamry 64, 431 91, Vejprty 

Telefon: 474 386 318, IČ: 00075566, Číslo účtu: 7422-441/0100 

Žádost o povolení kácení dřevin dle § 8 zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Žadatel ..................................................................................................................................................................  
Jméno a příjmení, datum narození 

Adresa ................................................................................................................................................................... 
místo trvalého pobytu žadatele (adresa pro doručování), 

1)
telefon nebo e-mail 

(u fyzické osoby-podnikatele a u právnické osoby IČ,sídlo popř.doklad o zmocnění k jednání)

žádám o vydání povolení ke kácení níže uvedených dřevin na pozemku 

parcelní číslo ........................... v katastrálním území .................................................................................. 
(doložení vlastnického či nájemního vztahu) 

Specifikace dřevin, které mají být káceny   
(druh a počet stromů, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, u keřů jejich plocha v m

2
)

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

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

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

Důvod podání žádosti o povolení kácení a 2)situační nákres 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

V .............................................. dne ............................................... 

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

 podpis žadatele / žadatelů 
Přílohy: 
 Doklad o vlastnictví pozemku

 Souhlas vlastníka pozemku

ČTĚTE INFORMACE NA DRUHÉ STRANĚ! 

1 důležité pro sjednání termínu místního šetření 
2 v případě nedostatku místa doložte nákres jako samostatnou přílohu 



 

 
 

Informace k žádosti o kácení dřevin 
 

§ 8 

Ochrana dřevin a povolování jejich kácení 
(k § 8 odst. 3 a 5 zákona) 

 
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 právními 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 m

2
. 

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 
3)

vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany 
přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona). 

Poučení – správní poplatek 

V rámci správního řízení proběhne místní šetření, při kterém správní orgán provede zhodnocení stavu dřeviny a posouzení 
žádosti. Poplatek za místní šetření činí 500,- Kč za každou započatou hodinu (podle položky 20 sazebníku správních poplatků, 
přílohy zákona č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Poplatek se vyměřuje po ukončení 
místního šetření. Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku. 

Poplatek je možné uhradit: 

     a)    v hotovosti na místě – pouze přesná částka 

     b)   v hotovosti do pokladny obecní úřad - účetní obce 

c)    převodem na bankovní účet vedeného u Komerční banky číslo účtu: 7422441 / 0100, variabilní  symbol    1361.                   

 

 

                                                 
3
 zpravidla v období od 1.10. do 31.3. 
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