Obecní úřad Horoměřice
Velvarská 100, 252 62 Horoměřice

Věc: Žádost o povolení* – Oznámení* kácení dřevin
§ 8 odst. 1 zákona 114/92 Sb.

§ 8 odst 2 zákona 114/92 Sb.

a) Žadatel:

- jméno a příjmení:
- datum narození (IČO):
- adresa (sídlo):
- tel., e-mail:
b) Místo dřeviny:

Parc. číslo:
Kat. území: Horoměřice
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) popis dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny:

jejich druh :
počet :
velikost plochy souvislých dřevin :
situační zákres do katastrální mapy,
d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí :

e) zdůvodnění žádosti:

m2

-2-

Vlastník pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou:
- jméno a příjmení:
- datum narození (IČO):
- adresa (sídlo):
- tel., e-mail:
s pokácením výše uvedených dřevin souhlasím :

podpis vlastníka

V Horoměřicích, dne

Podpis žadatele:

Přílohy*:
1. Situační zákres s umístěním dřeviny (vždy doložit)
2. Důvody pro nutnost pokácení - poškození stavby, zdravotní stav dřeviny apod.
3. Návrh provedení náhradní výsadby (druh, počty, místo a termín)
Pozn.
§ 8 Povolení ke kácení dřevin zákona 114/92 Sb.
(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení obecního úřadu, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze
vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo
při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle
zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem
obecnímu úřadu, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na
ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.
(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob,
jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou.
Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví ministerstvo životního prostředí obecně
závazným právním předpisem (§ 3 vyhl. 189/2013 Sb. ).
(4) 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
obecnímu úřadu do 15 dnů od provedení kácení.
§ 3 vyhl. 189/2013 Sb. Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou významným
krajinným prvkem nebo stromořadí se nevyžaduje pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného
ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé porosty dřevin do celkové plochy 40 m2, pro plantáže
dřevin dle KN, pro ovocné dřeviny na pozemcích zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní
plocha s využitím zeleň.
* Nehodící se škrtněte.

