Městská část Praha – Nebušice
Úřad městské části
Nebušická 128
164 00 Praha 6 – Nebušice

Žádost
o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les
v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:
(jen vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku)
Jméno a příjmení – název:…………………………………………………………………….
Adresa bydliště – sídla:……………………………………………………………………….
Datum narození nebo IČ:……………………………………………………………………..
Telefon:……………………………………………………………………………………….

Údaje o místě kácení podle evidence nemovitostí:
katastrální území:………………………………… č.pozemku:………………………………
kultura:…………………………………………… výměra:………………………………….

Popis dřevin, které mají být káceny:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------u stromů
u keřů
druh dřeviny
počet
obvod kmene ve výšce
velikost plochy
130 cm nad zemí
v m2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Odůvodnění kácení dřevin:

Navržená náhradní výsadba:

V Praze dne .........................................

................................................
podpis žadatele
popř. razítko

Přílohy:
- snímek z mapy (katastrální, pozemkové, digitální) se zákresem dřevin, včetně parcelních
čísel – povinná příloha
- doložení vlastnického nebo jiného nájemního vztahu (aktuální výpis z katastru nemovitostí,
aktuální výpis z obchodního rejstříku) – povinná příloha
- plná moc – v případě zastupování
Upozornění:
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 musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů
předem orgánu ochrany přírody.
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, zároveň musí doložit
skutečnosti nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného
prvku (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona), náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí,
se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin
nepřesahuje 40 m2,
c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu,
pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty
a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru
nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.
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