
Magistrát města Přerova 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Bratrská 34 

750 11 Přerov 2 

V……………………….. dne ………….20.. 

  

Věc: Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les  
podle §8 odst.2 (resp.4) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

 
Oznamovatel (é)

1
.………………………………………………………………..…………….. 

(jméno, příjmení / u právnických osob obchodní firma nebo název, právní forma, IČ) 

 

bytem / sídlem …………………………………………………………………………………….. 
(u fyz. osob adresa trvalého bydliště a adresa pro doručování písemností, není-li totožná s trvalým bydlištěm) 

 

oznamuje kácení dřevin rostoucích mimo les podle §8 odst.2 (resp.4) zákona č.114/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Specifikace dřevin, které mají být káceny:
2
 

 

Druh dřeviny Obvod kmene  

(u stromů)3 

Plocha (u keřů) 

Katastrální 

území 

Parcelní číslo Vlastník Nájemce 4 

 

 

 

 

 

     

 

Odůvodnění oznamovaného kácení: 

….……………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………… 

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

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

Výše uvedené dřeviny byly pokáceny dne ……………………….20.. 
5
 

 

 

  Oznamovatel (é):    ………...………………………………………………………. 
jméno a podpis všech vlastníků (u právnických osob statutárního zástupce),  

  příp. razítko, telefonní kontakt, příp. e-mail 

                                                
1 vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka a dále osoba vykonávající oprávnění podle zvláštních předpisů 
2 v případě většího počtu dřevin či složitějších vlastnických vztahů uveďte na samostatné příloze 
3 měřeno ve výšce 130 cm 
4
 je-li oznamovatelem 

5 kácení může být provedeno před podáním oznámení jen z důvodů uvedených v §8 odst.4 zákona č.114/1992 

Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

 



 

Přílohy : 

 grafická situace s vyznačením dřevin, které mají být (byly) pokáceny 

 doložení vlatnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo 

uživatelského vztahu žadatele k pozemku a dřevinám 

 doklad o výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů 

 souhlas vlastníka pozemku a doklad o právním vztahu k pozemku, je-li oznamovatelem nájemce 

 v případě zastupování vlastníka pozemku (nájemce) a v případě právnických osob doklad o pověření 
(zplnomocnění) jednat jménem vlastníka pozemku (nájemce) nebo právnické osoby 

 v případě oznámení podle §8 odst.4 zák.č.114/1992 Sb. doložení bezprostředního ohrožení 


