
Městský úřad Velká Bíteš 

Odbor výstavby a ŽP 

Masarykovo náměstí 87 

595 01  VELKÁ BÍTEŠ 

 

 

ŽÁDOST 

o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 
dle § 8 odst.1 zákona   ČNR č. 114/92  Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  a podle vyhl. č. 

189/2013 Sb. ,o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění 

 

I.    Identifikační údaje o žadateli 

   fyzická osoba  

 jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř.adresa pro doručování), telefon*/ 

    právnická osoba  

 název , identifikační číslo, adresa sídla (popř. adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat 

jménem     právnické osoby, datová schránka, telefon*/ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Žadatel jedná:    

  samostatně      

   je zastoupen: jméno, příjmení / název / místo trvalého pobytu / adresa sídla/, (popř. jiná adresa 

pro doručování), /datová schránka/, telefon*/: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

*/ nepovinný údaj 

II: Žadatel žádá o povolení vykácet tyto dřeviny: 
 

Počet 

ks 
Druh dřeviny/keře 

Obvod kmene ve výšce 

130 cm nad zemí 

(u keřů velikost plochy 

v m2) 

Katastrální území 

/obec 
Pozemek p.č. 

     

 



III.   Údaje o vlastnících pozemků s dřevinami, pokud nejsou žadateli o povolení 

   fyzická osoba  

 jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř.adresa pro doručování), 

telefon*/, pozemek parc.č. v  kat. území 

    právnická osoba  

 název , identifikační číslo, adresa sídla (popř. adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat 

jménem     právnické osoby, datová schránka, telefon*/, pozemek parc.č. v  kat. území 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

*/ nepovinný údaj 

 

IV. Zdůvodnění žádosti : 

 ..............................................................................................................................................................................   

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

 

V …………………… dne ………………… 

 

 

                                                                                       ………………………………………… 

                                                                                                         podpis žadatele 
 

Přílohy: 

 situační nákres na podkladě katastrální mapy se zakreslenými dřevinami navrženými ke kácení  

a se stručným popisem umístění dřevin 

 doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným 

pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka 

pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, na němž dřeviny rostou  

 

Upozornění: 

Upozorňujeme, že podání této žádosti není samotným povolením ke kácení. Kácet lze až na základě 

splnění podmínek uvedených v povolení (rozhodnutí) správního orgánu, které bude případně 

vydáno až po posouzení této žádosti.  

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu 

se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. 


