
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, a vyhlášky 
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. 

Vyplněný formulář vč. příloh doručte osobně nebo poštou na adresu: Obec Lechotice, Lechotice 100, 768 52 Míškovice 
Formulář vč. příloh v elektronické podobě zašlete na adresu podatelna@lechotice.cz 
Osobní údaje v tomto formuláři zpracovává obec Lechotice na základě právní povinnosti a svého oprávněného zájmu. Osobní údaje budou 
zpracovávány pouze v souvislosti s podanou žádostí a pouze po nezbytně nutnou dobu. 

 

 
1. Žadatel (vlastník pozemku / nájemce / jiný uživatel)*:  

 
*) nehodící se škrtněte 

 

Příjmení, jméno / název subjektu: ..............................................................................................................................  

Rodné číslo / IČ:  .......................................................................................................................................................  

Adresa trvalého bydliště / sídla subjektu:  ..................................................................................................................  

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

Adresa k doručování (odlišuje-li se od trvalého bydliště / sídla subjektu): ..................................................................  

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

Telefon:  .....................................................................................................................................................................  

 
2. Doložení vlastnického práva / nájemního vztahu / uživatelského vztahu žadatele k příslušným 

pozemkům 
- dokládá se pouze v případě, že vztah nelze ověřit v katastru nemovitostí 
- nájemní či jiný uživatelský vztah je nejlépe doložit nájemní či jinou smlouvou 
- je-li žadatelem nájemce nebo uživatel pozemku, musí přiložit písemný souhlas vlastníka pozemku 

s kácením 
 

3. Vyjádření případných spoluvlastníků pozemku:  
- je-li pozemek, na kterém mají být dřeviny káceny, ve spoluvlastnictví více vlastníků, měli by všichni 

spoluvlastníci doložit písemný souhlas s kácením 
- lze připojit do přílohy 

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

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

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

 
4. Označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází (podle katastru nemovitostí):  

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

 
5. Stručný popis umístění dřevin a situační zákres: 

- lze připojit do přílohy 
 
 
 
 
 
6. Specifikace dřevin, které mají být káceny:  

a) jednotlivé dřeviny (stromy):  
Druh (popřípadě rod) dřevin:  ....................................................................................................................   
Počet dřevin:  .............................................................................................................................................  
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí:  ...............................................................................................  

 
b) zapojený porost dřevin (keřů nebo stromů): 

Výměra kácené plochy:  ............................................................................................................................   
Druhové (popřípadě rodové) zastoupení dřevin:  ......................................................................................  
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7. Zdůvodnění žádosti o povolení kácení:  

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

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

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

 
 
8. Označení dalších účastníků řízení známých žadateli (spoluvlastníci pozemků, popř. vlastníci sousedních 

pozemků, pokud se jich zamýšlené kácení může dotknout):  
 

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

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

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

 
 

V Lechoticích dne  ..........................      

 
 
 
 
 
 

 ……………………………………………………… 

 Podpis žadatele 

 
 
 
Přílohy: 

- doložení vlastnického/nájemního/uživatelského vztahu, nelze-li je ověřit v KN 
- písemný souhlas vlastníka pozemku, není-li žadatelem vlastník  
- doložení souhlasu spoluvlastníka/spoluvlastníků pozemku (není-li přímo v bodě 3) 
- situační zákres umístění dřevin (není-li přímo v bodě 5) 
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