
ŽÁDOST O POVOLENÍ  KÁCENÍ - OZNÁMENÍ KÁCENÍ* 
DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

v souladu s usnesením § 8 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přirody a krajiny, ve znění pozdějších 
novel a v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky  č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

1. Žadatel:
(Jméno/název firmy, adresa, RČ/IČO)

2.  Místo na kterém se dřeviny nacházejí
na pozemku, číslo(čísla) parcely: ________________________ v katastrálním území Tetčice, který žadatel 
užívá a je jeho vlastníkem - spoluvlastníkem - nájemcem*.

3. Popis dřevin určených ke kácení:
Počet 

jedinců
Druh a název dřeviny Stav Obvod kmene 

ve výši 130 cm/plocha

4.  Situační nákres polohy stromů (keřů):
Lze nahradit přiložením snímku z katastrální mapy se zákresem polohy dřevin.

5.  Zdůvodnění žádosti:

6.  Navržení náhradní výsadby
Obecní úřad Tetčice, jako příslušný orgán ochrany přírody   podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) a § 
76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  a krajiny, v platném znění, povoluje 
kácení dřevin podle § 8 tohoto zákona a podle § 9 ukládá náhradní výsadbu za pokácené dřeviny ke 
kompenzaci ekologické újmy vzniklé jejich pokácením, včetně následné péče o dřeviny po nezbytně 
nutnou dobu. 

S uložením náhradní výsadby na svém pozemku: SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM*

V _________________ dne  ___________________                                       ______________________________________

                               Podpis ( razítko )
(*nehodící se škrtněte)



K ŽÁDOSTI JE NUTNO DOLOŽIT:
(podle § 8 odst. 3 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)

1. Doklad o vlastnictví, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí či doložení nájemního nebo 
uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les.

2. V případě, že žadatel je nájemcem pozemku, k žádosti je nutno připojit písemný souhlas 
vlastníka pozemku.

3. Je-li pozemek ve spoluvlastnictví více osob a žádá-li pouze jedna z nich, je nutné k žádosti 
doložit písemný souhlas ostatních vlastníků.

Dále:

4. Souhlas drážního úřadu, je-li pozemek v ochranném pásmu dráhy dle ust. § 9 odst. 1)   zákona 
č. 266/94 Sb. o dráhách v platném znění

5. Souhlas dle § 24 zákona č. 79/1957 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, kácení 
stromoví, při kterém by mohlo být ohroženo vedení nebo jeho provoz, smí být prováděno jen v 
dohodě s energetickým podnikem a za dozoru osoby jím ustanovené.

6. Souhlas dle § 14 zákona č. 110/1964 Sb.  o telekomunikacích, kácení a oklesťování stromoví, 
při kterém by  mohla být  ohrožena telekomunikační zařízení nebo jejich provoz, smí být 
prováděno jen v dohodě s organizací spojů a za dozoru osoby jí ustanovené.

• Žádost o povolení ke kácení dřevin podává vlastník pozemku nebo jiný  oprávněný  uživatel se 
souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou. 

• Vyplněnou žádost včetně příloh odevzdejte na podatelně Obecního úřadu Tetčice nebo zašlete 
poštou na adresu Obecní úřad Tetčice, Palackého 177, 664 17, Tetčice.


