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Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les
[§ 8 odst. 2 / 4 * zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a vyhlášky MŽP č.189/2013 Sb.]
Oznámení kácení podle § 8 odst.2 zákona se podává nejméně 15 dni předem při údržbě břehových porostů
správci vodních toků, při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy
jejich provozovateli, z důvodů pěstebních a důvodů zdravotních .
Oznámení kácení podle § 8 odst.4 zákona se podává v případě ohrožení života či zdraví stavem dřevin nebo hrozíli škoda značného rozsahu nejpozději do 15 dnů od provedení kácení - oznamuje ten, kdo provedl kácení při
bezprostředním ohrožení, nutno prokázat skutečnosti pro tento postup.

Oznamovatel /vlastník, nájemce či jiný oprávněný uživatel příslušného pozemku/
-fyzická osoba: jméno+příjmení, datum narození, bydliště /adresa pro doručování/, telefon
-právnická osoba: obchodní název,IČO, stat.zástupce, sídlo /adresa pro doručování/,kontakt
...................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Oznamuji kácení dřevin/y na pozemku parc.č. ………………………………………………….
v katastr. území ………………………………….. lokalita ………………………………………

Specifikace dřevin k odstranění:
počet, druh, obvod kmene stromů ve výši 130cm nad zemí, u zapojených porostů /keře, nálet/
celková plocha v m2, stručný popis stavu dřevin (prosychání, houba, defekty aj. ) :
.…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………………………
Zdůvodnění kácení (obnova porostů-termín, návrh úprav, výchovná probírka porostů, údržba břehových
porostů, odstraňování dřevin v ochranných pásmech přenosových a distribučních soustav, zdravotní
důvody / bezprostřední ohrožení)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................
Souhlas /spolu/vlastníka (není-li oznamovatelem, ev.jako příloha)**: ………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

Datum a podpis žadatele /razítko/: ………………

……………………………....................

Přílohy:
situační zákres polohy dřevin v kat.mapě,
doložení vlastnického, nájemního či uživatelského vztahu k pozemku, souhlas spolu/vlastníka/ů
pozemku s kácením, není-li oznamovatelem**,
doložení stavu dřevin v případě havarijního kácení, zplnomocnění / pověření v případě
zastupování
Pozn.: * nevyhovující škrtněte,** neplatí pro havarijní kácení, oznámení správce toků, dráhy a
provozovatele přenosových a distribučních soustav

