
Městský úřad Turnov – odbor životního prostředí 

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov   

Telefon:  481 366 227 

 

Ž á d o s t  
o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu § 8 zákona č. 114/1992 Sb. : 

 

1. Jméno, příjmení, datum narození a adresa žadatelů (všech vlastníků dotčených pozemků):        

                    
příjmení jméno datum narození adresa 

    

    

 

 telefon:   ............................. 

 

2. specifikace dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny: 

-  druh, počet dřevin  + obvod jejich kmene ve výši 130 cm nad zemí, 

-  velikost plochy keřů včetně situačního zákresu : 

 

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

 

3. zdůvodnění žádosti: .......................................................................................................... 

 

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

 

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

 

4. číslo pozemku, na němž dřeviny rostou:  ........................................................................... 

      katastrální území:  ......................................................     LV č.   ........................................ 

5. návrh náhradní výsadby  - bude vysazena na pozemku parc. č.  ........................................ 

      v  kat. území  ........................................................ počet kusů: .......................................... 

      druh dřevin :  .....................................................................................................................  

V ..........................  dne   ........................................... 

 

                                                           Vlastnoruční podpisy všech vlastníků pozemků: 

 

Jméno: .................................................... podpis: ……………………………………… 

Jméno: .................................................... podpis: ……………………………………… 

 

Přílohy: 

a) doklad o vlastnictví pozemku (fotokopie aktuálního LV) 

b) snímek katastrální mapy, situační nákres doložení nájemního vztahu + písemný 

souhlas vlastníka pozemku 



Povolení ke kácení dřevin 

 
      O povolování kácení dřevin rostoucích mimo les rozhoduje místně příslušný obecní 

úřad ve svém územním obvodu. 

 

      Podle § 8 odst. 1/ a 2/ zákona č. 114/1992 Sb. a § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb.  je 

povinnost požádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les nad obvod kmene 80 cm 

ve výšce 130 cm nad zemí  a u souvislých keřových porostů  nad celkovou plochu 40 m
2 
.  

 

      Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu § 8 zákona č. 

114/1992 Sb. podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný uživatel se souhlasem vlastníka 

pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les  rostou   a  ve smyslu § 8 vyhlášky č. 395/1992 

Sb. žádost musí obsahovat: 

a) jméno a adresu žadatele, 

b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního 

nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les, 

c)  specifikaci dřevin, které mají být pokáceny, zejména jejich druh, počet, velikost 

plochy  keřů - včetně situačního zákresu, 

d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí, 

e)  zdůvodnění žádosti. 

 

       Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí ve smyslu § 8 odst. 1/ zpravidla v 

období jejich vegetačního klidu (cca říjen až březen) - k tomu  přihlíží orgán ochrany přírody 

při vydávání povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona).    

 

      Žadateli o kácení dřevin na základě § 9 odst. 1/ a 2/  zákona  č. 114/1992 Sb. může 

být uložena přiměřená náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením 

dřevin.  Tato náhradní výsadba nemusí být uložena pouze na pozemcích žadatele o kácení, ale 

i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, ale pouze s předchozím 

souhlasem jejich vlastníka.  Náhradní výsadbu je možné určit i  na pozemcích obecních (na 

návsi, u kapličky, stromořadí u cesty  atd.).  

 

 Obce ve smyslu §  76 odst.  1 b/ zákona č. 114/1992 Sb. vedou přehled pozemků 

vhodných  k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2/. 

 

      Dle § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění platných předpisů, 

 

- odst. 8 (1) „Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les (§ 7 odst. 1 zákona č. 

114/1992 Sb.) je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich 

ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření, 

 

- odst. 8 (2)  Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou 

významným krajinným prvkem (§ 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.) a jsou splněny ostatní 

podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3/ zákona 

nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 

nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m
2
. 


