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Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les  
 

podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 4 vyhlášky č. 189/2013 
Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 

 
 
 
Žadatel  
 

Jméno / firma:  .....................................................................   

Ulice, č.p.:  ...........................................................................   

Obec, PSČ:  ..........................................................................   

Datum narození / IČO  ...........................................................   

 

Žádám o povolení kácení těchto stromů rostoucích mimo les: 

katastrální území parcelní  
číslo druh dřeviny počet dřevin  

(ks)  

obvod kmene  
ve výšce  
130 cm  

nad zemí 
          

          

          

     

Žádám o povolení kácení těchto zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les: 

katastrální území parcelní  
číslo 

plocha 
porostu  

(m2)  
druhové zastoupení dřevin 

        

        

        

    

 
Zdůvodnění žádosti: 

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

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

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

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

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

 
 
Vyjádření vlastníka pozemku (v případě, není-li jím sám žadatel): 
 
 ...........................................................................................................................................  

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

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

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

Podpis vlastníka pozemku: ................................................. 

 
 
Přílohy: 
 

1. Kopie snímku katastrální mapy s vyznačením dřevin, nebo situační zákres 
2. Doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným 

pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí  
 
 
V ........................................... dne ...................... 
 

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

          podpis žadatele      

 
 
 

Zpracovávání nepovinných osobních údajů: Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty 
žadatelem a používány správcem v rámci státní správy i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) 
Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není podmínkou vyřízení příslušné žádosti. 

Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte) 
Email:          Tel:  

Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány za účelem rychlejší 
a kvalitnější komunikace s žadatelem. 
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu 
vyřízení příslušné agendy a uloženy po dobu následné skartační lhůty. 
Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na:  
https://www.vrbnopp.cz/cs/obcan/povinne-zverejnovane-informace.html  
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