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OZNÁMENÍ POKÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES  

(§ 8 odst. 2 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., § 4 odst. 2 vyhl. č. 189/2013 Sb. v platném znění) 

Při kácení z důvodů uvedených v § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., se oznámení podává min. 15 dnů před 

zamýšleným kácením. 

Při kácení z důvodů uvedených v § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., se oznámení podává nejpozději 15 dní po 

provedeném kácení.  

1. Oznamovatel:  
FYZICKÁ OSOBA / PRÁVNICKÁ OSOBA  

jméno a příjmení  / název ………………………………………………………………………………………………………………………..…..…. 

datum narození / IČ ………………………..……………………………………………………………………………………………………….……... 

adresa bydliště  / sídlo …………………………………………………………………………...……………………………………………………….. 

adresa k doručování (pokud se liší od trvalého bydliště / sídla) ……………………………….…………………………………….... 

telefon……………………………………………………………   e-mail:…………………………………………………………………………………… 

 

1. Údaje o místě kácení podle evidence nemovitostí:  

           Katastrální území    číslo pozemku    kultura pozemku  

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

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

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

2. Vztah žadatele k pozemku: vlastník / nájemce / uživatel  (nehodící se škrtněte) 

Nelze-li ověřit v katastru nemovitostí, je nutno doložit – nájemní smlouvou apod. Nájemce a uživatel 

pozemku doloží písemný souhlas vlastníka pozemku.  Pouze při kácení z důvodu pěstebních (při 

obnově porostů, při provádění výchovné probírky porostů) a při kácení ze zdravotních důvodů. 

 

3. Popis dřevin, které mají být káceny:  

Jednotlivé dřeviny (stromy):  

Druh dřevin:         počet:                                      obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Zapojený porost (keřů nebo stromů): 

Výměra: ……………………………………………     druhové složení: ……………………………………………………………………………… 

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

 

4. Stručný popis umístění dřevin a situační nákres (může být v příloze): 

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

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

 

 

 

5. Důvod kácení:  

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

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

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

 

6. V případě kácení dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. (tzv. havarijní kácení) doložení 
skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro pokácení (stav dřevin 
zřejmě a bezprostředně ohrožoval život či zdraví nebo hrozila škoda značného rozsahu): 

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

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

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

 

V ……………………….…………………………………   dne ………..…………..…………………… 

 

…………………………………………………………….. 

                                                                                                      podpis / razítko žadatele 

 

Přílohy    - doložení vlastnického či nájemního vztahu, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí 

                - situační nákres umístění dřevin (není-li v bodě 4) 


