Městský úřad Litovel
Odbor životního prostředí
nám. Přemysla Otakara 778/1b
784 01 Litovel

ŽÁDOST
o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
podle § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Žadatel:
Jméno a příjmení/označení právnické osoby:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bydliště/sídlo:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum narození (fyzická osoba):

Telefon, popř.: e-mail:

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

IČ (právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Místo kácení (pozemek, na němž se dřevina (dřeviny) roste:
katastrální území: ……………………………………………………………………………………………………………………

Pozemek, na kterém dřevina roste, žadatel užívá a je jeho

Vlastníkem *)

spoluvlastníkem *)

nájemcem *)

jiným oprávněným uživatelem *)

*) Nehodící se škrtněte
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Specifikace dřevin, které mají být káceny:

Počet

Druh dřeviny

ks

Obvod
kmene
ve výšce
130 cm
nad zemí

Zdravotní stav

Parcelní
číslo

Katastrální
území

Velikost
plochy
kácených
keřů (m2)

Zdůvodnění žádosti:

V ………………………… dne ……………………

Podpis žadatele: …………………………………..
Přílohy k žádosti:
- snímek pozemkové mapy se situačním zákresem dřevin
- doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu (výpis z katastru nemovitostí)
- písemný souhlas vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku
Poučení:
Žádost o kácení může podat jen vlastník či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku se souhlasem vlastníka.
V případě podání žádosti o kácení více účastníky řízení (např. má-li předmětný pozemek více vlastníků), je třeba uvést společně
zvoleného zmocněnce pro doručování písemností.
Povolení ke kácení se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí do 80 cm, pro zapojené porosty dřevin
(tzn. keřů i stromů) o celkové ploše do 40 m2, pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž
dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Uvedené neplatí pro památné stromy
a dřeviny rostoucí jako součást významných krajinných prvků (VKP), kterými jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky,
jezera a údolní nivy.
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