OBECNÍ ÚŘAD DRAŽICE
Dražice čp. 166, Dražice 39131

A) Žádost
o povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les
podle § 8, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny a § 4 vyhlášky MŽP č.
189/2013 Sb.

B) Žádost
o závazné stanovisko ke kácení
dřevin rostoucích mimo les pro
účely stavebního záměru
povolovaného v územním řízení či ve společném
územním a stavebním řízení podle § 8, odst. 6
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny a § 4 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb.

1. Žadatel
a) Jméno a příjmení, datum narození …..................................................………………………...……
Bydliště, PSČ …………... …………………….….………………………………………………...
b) Označení právnické osoby …..............................................................................…………………..
Sídlo, IČ ………..………..…………………………………………………………………………
2. Pozemek, na kterém dřevina roste, žadatel jej užívá a je jeho (nehodící se škrtněte)
vlastníkem - spoluvlastníkem - nájemcem – oprávněným uživatelem
parcelní číslo pozemku /KN, PK/ . ................................ katastr. úz. .....................……………….
Svůj vztah k pozemku žadatel dokládá, nelze-li jej ověřit v katastru nemovitostí,
kopií kupní smlouvy ..........................................................................................……………………
kopií nájemní smlouvy ......................................................................................…………………….
jiným dokladem .................................................................................................…………………….
3. Souhlas případných spoluvlastníků se skácením dřeviny:
..........................................................................................................................……………………
..........................................................................................................................……………………
4. Vyjádření vlastníka v případě, že o povolení ke kácení žádá nájemce pozemku:
...........................................................................................................................…………………...
...........................................................................................................................…………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
datum

.......................................
podpis vlastníka

5. Specifikace dřevin, které mají být káceny:
a) druh stromu a obvod jeho kmene ve výšce 130 cm nad zemí
druh/cm ...............…………..

druh/cm ……………………

druh/cm .................……….…

druh/cm ……………………

druh/cm ..............……………

druh/cm ……………………

b) zapojený porost dřevin následujícího druhového složení
…………………………………………………………………………………………...
plocha zapojeného porostu..........………..m2
6. Zdůvodnění žádosti
.................................................................................................................................……………….
.................................................................................................................................……………….
.................................................................................................................................……………….
.................................................................................................................................……………….
................................................................................................................................………………..
7. Navržená náhradní výsadba za pokácené dřeviny
.................................................................................................................................……………….
8. Situační zákres dřevin (v příloze)
V případě žádosti o závazné stanovisko ke kácení pro účely stavebního záměru:
9. Projektová dokumentace st. záměru (v příloze)
10. Informace Stavebního úřadu MěÚ Tábor:
stavební záměr…………………………………………………………………………………
bude povolován
a) v územním řízení
b) v územním řízení s posouzením vlivů na ŽP
c) ve společném územním a stavebním řízení
d) ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na ŽP
e) jiné…………………………………………………………………………………..
Dne, podpis, razítko stavebního úřadu: ........................................................

11. Kontaktní údaje:*
- telefonní číslo………………………………………………………………………………...
*) souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Obcí Dražice, IČO: 00252239, se sídlem Dražice 166,
Dražice, ID datové schránky: sg3bs2i, telefon: + 420 381 239 680, e-mail : urad@obecdrazice.cz (dále jen
„správce“) v tomto rozsahu:

Osobní údaj

Účel zpracování

telefonní číslo

usnadnění komunikace
s klientem

Doba poskytnutí
souhlasu
dle skartačního plánu
obce Dražice

Souhlas*
ANO

NE

* nehodící se škrtněte
Vaše osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci. Nejste
povinen/povinna souhlas poskytnout. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Formulář odvolání souhlasu
naleznete na webových stránkách správce (www.obecdrazice.cz), případně Vám bude na požádání poskytnut
na podatelně správce.
Informace o Vašich právech související s ochranou osobních údajů (zejm. právu na přístup k osobním
údajům, právu na opravu apod.), včetně způsobu jejich uplatňování, kontaktní údaje pověřence pro ochranu
osobních údajů a další informace k ochraně osobních údajů naleznete na úřední desce a webových
stránkách správce (https://www.obecdrazice.cz/urad/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/).

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

..............................………….
podpis žadatele (razítko)

Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les OÚ Dražice
1. Obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les podle §§ 7, 8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění se uplatňuje bez ohledu na to, zda se jedná o dřeviny vysazené
člověkem nebo přirozeně rozšířené /i tzv. nálet/ a bez ohledu na to jsou-li to dřeviny ovocné,
okrasné či jiné.
2. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les na území obce Dražice je nezbytné:
a) Povolení obecního úřadu Dražice. Povolení kácení dřevin je rozhodnutím ve správním řízení.
b) Závazné stanovisko obecního úřadu (v případech kácení dřevin pro účely stavebního záměru
povolovaného v územním řízení, v územním řízení a posouzením vlivů na životní prostředí, ve
společném územním a stavebním řízení nebo ve společném územním a stavebním řízení nebo ve
společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí). Následně
povolení kácení, včetně uložení náhradní výsadby, vydává stavební úřad a je součástí výrokové
části rozhodnutí o umístění stavby.
Žádosti o povolení ke kácení se předkládají na uvedeném tiskopise.
3. Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin může orgán ochrany přírody ve svém
rozhodnutí/závazném stanovisku uložit žadateli náhradní výsadbu. Ta může být uložena spolu s
následnou péčí o vysazované dřeviny na nezbytnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.
4. O povolení ke kácení může požádat p o u z e vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho
nájemce s doloženým souhlasem vlastníka, popř. oprávněný uživatel. Má-li tento pozemek více
spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen jejich jednoznačný souhlas se záměrem dřevinu pokácet.
5. O povolení ke kácení n e m ů ž e žádat ten, kdo nevlastní pozemek, na kterém dřevina roste a
dřevinu např. vysadil, nebo o ni pečuje či je na její existenci jinak zainteresován /např. mu stíní,
překáží atd./.
6. B e z p o v o l e n í může kácet vlastník pozemku v případě, že se jedná
a) o stromy o obvodu kmene (měřeného ve výšce 130 cm nad zemí) do 80 cm nebo o zapojené
porosty o ploše do 40 m2
b) o ovocné stromy rostoucí na pozemcích v zastavěném území, evidovaných v KN jako druh
pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku
zeleň.
V tomto případě se o povolení ke kácení nežádá ani se neoznamuje. Uvedený režim však lze uplatnit
pouze v případě, že se na pozemek, na němž dřevina roste, nebo přímo na ni, nevztahuje jiný
ochranný režim (stromořadí, významný krajinný prvek, zvláště chráněné území, památný strom).
7. Jde-li o kácení ze zdravotních důvodů, o zásah do porostu dřevin z pěstebních důvodů, to je za
účelem obnovy porostů, nebo při jejich výchovné probírce, popř. o kácení na základě zvláštního
oprávnění, není povolení ke kácení třeba. V těchto případech musí být kácení písemně oznámeno
nejméně 15 dnů před zásahem odboru životního prostředí Městského úřadu Tábor, který je může
pozastavit, omezit či zakázat. Toto písemné oznámení musí mít stejné náležitosti jako žádost o
povolení ke kácení. Uvedený oznamovací režim platí stejně pro fyzické i právnické osoby a lze ho
uplatnit pouze v případě, že se na pozemek, na němž dřevina roste, nebo přímo na ni, nevztahuje
jiný ochranný režim (zvláště chráněné území, významný krajinný prvek, zvláště chráněný druh,
památný strom).
8. Při vyplňování formuláře žádosti o povolení ke kácení je nezbytné:
- v odstavci č. 2 uvádět pouze aktuální parcelní čísla pozemků, na nichž dřeviny rostou s
určením, zda se jedná o parcelní čísla katastru nemovitostí /KN/ nebo pozemkového katastru
/PK/
- nezaměňovat pojmy obvod a průměr kmene a v odstavci č. 4 uvádět pouze obvod kmene
- v případě složitější lokalizace místa růstu dřevin použít pro jejich zakreslení kopie pozemkové
mapy

