
Magistrát města Přerova 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Bratrská 34 

750 11 Přerov 2 

V……………………….. dne ………….20.. 

  

Věc: Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les  
podle §8 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Žadatel
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) 

 

žádá o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle §8 odst.1 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 žádosti: 

……………………………………………………………………………………….

...……………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………. 
 

                                                
1 vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku 
2 v případě většího počtu dřevin či složitějších vlastnických vztahů uveďte na samostatné příloze 
3 měřeno ve výšce 130 cm3 
4 je-li žadatelem 
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...........................................................................................................................................................

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

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

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

Ke kompenzaci ekologické újmy žadatel navrhuje náhradní výsadbu:
5
 

 

specifikace dřevin (druh, počet) ……………………………………………………………….….. 
 

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

na pozemku(-cích) p.č.............................................................................. 

k.ú. ...............................…..,  
 

který(é) je (jsou) ve  vlastnictví ...........................................................……................................... 

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

a to v termínu do .....................................20.. 

 

 

 

 

 

  Žadatel (é):            datum narození 

    ………...……………………………………………………………. 

    jméno a podpis všech vlastníků (u právnických osob statutárního zástupce), příp.razítko, 

    telefonní kontakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy : 

 grafická situace s vyznačením dřevin, které mají být pokáceny 

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

uživatelského vztahu žadatele k pozemku a dřevinám 

 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 návrhu náhradní výsadby na pozemku jiného vlastníka jeho písemný souhlas s výsadbou 

                                                
5 není povinné uvádět 


