Obec Tetín, Tetín 57, 507 71 Miletín
tel.: 724 181 096, e-mail: obec@tetin-jc.cz
www. tetin-jc.cz

Oznámení o kácení dřevin
rostoucích mimo les podle § 8 odst. 2 a 4 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny ve znění pozdějších předpisů a § 8 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

nejméně 15 dnů před kácením dřevin z důvodů pěstebních, údržby
břehových porostů, údržby v ochranných pásmech či zdravotních,
nejdéle 15 dnů po kácení dřevin z důvodu jejich stavu ohrožujícího
život či zdraví osob nebo majetek značného rozsahu
1. Oznamovatel:
………...….……………………………………..
Jméno
doručovací adresa, tel. ………...…….…………………………………..
2. Údaje o místě kácení podle evidence nemovitostí:
katastrální území
číslo pozemku
vlastník pozemku

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

3. Popis dřevin, které mají být pokáceny:
stromy: druh dřevin
……………………………………………...
počet dřevin
…………………………..……..…………...
obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí ……….……………
keře:

druh
………………………………………………
velikost plochy ke kácení
…………………….

4. Důvod kácení:

Přílohy:
- Doklad o vlastnictví či nájemním vztahu žadatele k pozemku a dřevinám
- Souhlas vlastníka pozemku (v případě pronájmu)
- Situační nákres polohy dřevin ke kácení
Datum:

Podpis oznamovatele

Obec Tetín, Tetín 57, 507 71 Miletín
tel.: 724 181 096, e-mail: obec@tetin-jc.cz
www. tetin-jc.cz

Poučení
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník
pozemku nebo nájemce či jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka
pozemku, na kterém dřeviny rostou (§ 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou
se provádí zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).
Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy
porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových
porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném
pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování
těchto soustav a z důvodu zdravotních, není-li v zákoně stanoveno jinak. Kácení
z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu
ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje
požadavkům na ochranu dřevin (§ 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny).
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, nejsou-li tyto významným
krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými
právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1991 Sb. nevyžaduje pro
stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo
souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2 (§ 8 odst. 2 vyhlášky č.
395/1992 Sb.).
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 (§ 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.).
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke
kácení dřevin (§ 8 odst. 5 vyhlášky č. 395/1992 Sb.).
Orgánem ochrany přírody pro povolování kácení dřevin rostoucích mimo les je
mimo zákonem stanovené výjimky obecní úřad místně příslušné obce.
(§ 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.).
Orgánem ochrany přírody pro oznamování kácení dřevin rostoucích mimo les je
mimo zákonem stanovené výjimky obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(§ 77 odst.1, písm. h) zákona č. 114/1992 Sb.).

