
 
 

 

 
 

ŽÁDOST 
o vydání povolení / závazného stanoviska* 1)  

ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 

 

 
žadatel 1 
Jméno a příjmení fyzické osoby/ název právnické osoby: 

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

Datum narození / IČO: .....................................................................................................……… 

Adresa trvalého pobytu / sídlo: .......................................................................………………….. 

 
žadatel 2 
Jméno a příjmení fyzické osoby/ název právnické osoby: 

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

Datum narození / IČO: .........................................................….........................................…….. 

Adresa trvalého pobytu / sídlo: .......................................................................………………….. 

 
Jiné kontaktní údaje (telefon, e-mail):  

 
Žádám(e) o vydání povolení / závazného stanoviska* ke kácení dřevin na pozemku(cích) 
v  katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště:  
 

Druh stromu(ů), keře(ů) 
 
 

Parcelní 
číslo 
pozemku 

Počet 
stromů 
 

Obvod kmene ve 
výšce 130 cm nad 
zemí (strom) 

Velikost plochy 
v m2 (zapojené 
porosty) 
 

     

 
 
Zdůvodnění žádosti (závažné důvody ke kácení ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. – kácení lze 
povolit jen ze závažných důvodů): 
 

  

Městský úřad Staré Město 
Odbor správy majetku, investic a životního prostředí 
 
 
 
 



Vlastnické právo, nájemní právo nebo uživatelský vztah žadatele k pozemku 
- lze zjistit z katastru nemovitostí / žadatel dokládá v příloze žádosti* 

    
Souhlas vlastníka pozemku (nežádá-li vlastník), případně souhlas spoluvlastníků (má-li pozemek 
více vlastníků a všichni nejsou žadateli) s kácením dřeviny 
 
souhlasím / nesouhlasím*   s kácením dřevin 
 
jméno……………………….……………..  příjmení………………….…………………….. 
 
      Podpis: 
 
 
souhlasím / nesouhlasím*   s kácením dřevin 
 
jméno……………………….……………..  příjmení………………….…………………….. 
 
      Podpis: 
 
 
souhlasím / nesouhlasím*   s kácením dřevin 
 
jméno……………………….……………..  příjmení………………….…………………….. 
 

Podpis: 
 
 

 
 
Datum:                                                                
 
 

Podpis(y) 
žadatele(ů) o kácení:     ………………………………… 

 
 
 
 
 
Přílohy žádosti: 
1. Situační zákres umístění dřevin nejlépe na podkladu katastrální mapy. 
2. Doklad o vlastnictví pozemku v případě, že vlastnictví nelze ověřit v KN (pokud je vlastník  zapsán 

v KN, není doklad o vlastnictví vyžadován). 
3. Doklad o nájemním nebo uživatelském vztahu k pozemku – kopie nájemní nebo uživatelské smlouvy 

(v případě nájemního nebo uživatelského vztahu). 
4. Návrh adekvátní náhradní výsadby za kácením vzniklou ekologickou újmu (pokud je to možné, tak 

v blízkosti místa, kde bude káceno).  

5. Projektová dokumentace nebo její relevantní část (pokud je o kácení žádáno v souvislosti se stavebním 

záměrem), kterou bude doložena zřejmá kolize stavebního záměru s dřevinami. 
6. Identifikace postupu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, kterým bude 

stavební záměr povolen (např. souhlas s ohlášenou stavbou, územní rozhodnutí, stavební povolení 

atd.), pokud je o kácení žádáno v souvislosti se stavebním záměrem. 

 
 
*  Nehodící se škrtněte 
1)

  Závazné stanovisko ke kácení dřevin je nezbytné pro účely stavebního záměru povolovaného 
v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a 
stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. 
Pro všechny jiné případy je nezbytné povolení ke kácení dřevin. 

  



Poučení: 

Žádost o povolení nebo o závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les může podat 
pouze vlastník pozemku nebo nájemce či uživatel pozemku se souhlasem vlastníka pozemku, na 
kterém dřeviny rostou. 
 
Povolení ke kácení dřevin ani závazné stanovisko ke kácení dřevin se nevyžaduje: 

 pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, 

 pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin 
nepřesahuje 40 m2, 

 pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných 
pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi 
sklizněmi do 10 let, 

 pro ovocné dřeviny (ovocnou dřevinou je i ořešák) rostoucí na pozemcích v zastavěném území 
evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří. 

Výše uvedené neplatí, pokud jsou dřeviny součástí významného krajinného prvku (významnými krajinnými 
prvky jsou rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále významné krajinné prvky registrované 
orgánem ochrany přírody) nebo stromořadí (stromořadí je souvislá řada nejméně deseti stromů 
s pravidelnými rozestupy s výjimkami). 
 
 
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. 
 
Povolení není třeba ke kácení dřevin z pěstebních důvodů (za účelem obnovy porostů), pro provádění 
výchovné probírky porostů a z důvodů zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 15 
dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje 
požadavkům na ochranu dřevin. 
 
 


