MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
(dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení, v platném znění znění)

ŽADATEL:
Zástupce

Vlastník (více vlastníků – připojení vlastníků přílohou)

Název:
Právnická osoba: Sídlo:

IČ:

Fyzická osoba:
Jméno, příjmení:
Jméno a adresa pro doručení:
Telefon:

Pozemek:

Datum narození:

E-mail:
Adresa:

Parcelní číslo:

Katastr:

SPECIFIKACE DŘEVIN:
Druh dřeviny

Obvod kmene
nebo velikost
plochy keřů *

Parcelní
číslo:

Poznámka
(popis dřeviny, zdravotní stav):

1
2
3
4
5
6
7
*Obvod kmene stromů se uvádí v cm, je měřen ve výšce 130 cm od paty stromu. Velikost plochy keřů či porostů se uvádí v m2.

PODROBNÉ zdůvodnění žádosti o povolení kácení: (popis situace vlastními slovy)

Přílohy k žádosti
- Povinné:


doložení vlastnického práva, nelze-li ověřit v katastr nemovitostí



vyjádření vlastníků pozemku (je-li vlastníků více, je třeba přiložit jejich souhlas s kácením)



situační zákres s vyznačením umístění dřevin na pozemku a specifikace dřevin, které mají být káceny



zdůvodnění žádosti

-

Další doklady přiložené k žádosti:
zmocnění k vyřízení žádosti o povolení kácení (povinné vyřizuje-li žádost někdo jiný, než vlastník)
fotografie tištěné nebo digitální.
odborný posudek nebo vyjádření odborníka.
popis stavu dřeviny vlastními slovy.
návrh obnovy porostů.
jiné ..............................................
Hodící se zaškrtněte

V Praze dne:

---------------------------------------------------------------------Jméno (čitelně) a podpis:

Upozornění:
Dřeviny jsou chráněny podle tohoto zákona před poškozováním a ničením. Péče o dřeviny, zejména
jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků.
Ke kácení dřevin, jejichž obvod kmene je větší než 80 cm ve vytyčené výšce 130 cm od paty kmene
nebo jedná-li se o porosty dřevin, jejichž plošná výměra je v součtu větší než 40 m2, je nezbytné
povolení orgánu ochrany přírody a krajiny.
Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která nesplní ohlašovací povinnost určenou tímto
zákonem. Pokutu ve výši do 100 000 Kč fyzické osobě, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les.
Pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě, která poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin
rostoucích mimo les nebo nesplní ohlašovací povinnost.

