OBECNÍ ÚŘAD BORUŠOV
Borušov 60, 571 01 Moravská Třebová

Žádost
o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádám o povolení ke kácení dřevin v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny v platném znění, které se nachází na pozemku:
parcela č. …………………………………...……………………….………………………
k. ú. …………..…………………….……………………………….………………………
druh pozemku ………..…………………….………………………………….……………
výměra ………..…………………….………………………………….…………………...

Žadatel:
Jméno, příjmení (název firmy) ..............................................................................................................................................
Adresa bydliště (sídlo firmy) ........................................................................................................................ .........................
Datum narození (IČO) ...........................................
Telefon ............................................................................ Email .........................................................................................
Vlastník pozemku (liší-li se od žadatele):
Jméno, příjmení (název firmy) ..............................................................................................................................................
Adresa bydliště (sídlo firmy) .................................................................................................................................................
Datum narození (IČO) ...........................................
Telefon ............................................................................ Email .........................................................................................
Počet a druh dřevin (které mají být pokáceny s uvedením obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí, u zapojených
porostů dřevin uvést velikost plochy ke kácení):
Stromy:
Druh: ………………………………………

Počet (ks): …………………… Obvod v cm: …….……………………

Druh: ………………………………………

Počet (ks): …………………… Obvod v cm: …….……………………

Keře:
Druh: ………………………………………

Velikost plochy v m2: …….…………………………

1/2

2/2
Zdůvodnění požadavku (poškození, stav):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Náhradní výsadba (není povinné):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Podpis žadatele:

…………………………………………………
Souhlas vlastníka (v případě, kdy žádá nájemce nebo uživatel).

Podpis vlastníka:

…………………………………………………

Přílohy: 1) Informace o pozemku (z katastru nemovitostí).
2) Snímek části katastrální mapy (se situačním nákresem s vyznačením polohy dřevin).
3) Doklad o vlastnickém (čestné prohlášení), nájemním, uživatelském vztahu k pozemku, na kterém se dřeviny
nachází.

Svým podpisem stvrzuji(jeme) svůj souhlas se zpracováním mnou(námi) poskytnutých osobních údajů obecnímu úřadu
Borušov a s jejich využitím v souvislosti s vyřízením žádosti.
Čestně prohlašuji(jeme), že k výše uvedenému(ným) pozemku(ů) mám(e) vlastnické právo a jsem (jsme) si vědom(i) právních
následků nepravdivého čestného prohlášení.
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OBECNÍ ÚŘAD BORUŠOV
Borušov 60, 571 01 Moravská Třebová
Komentář k žádosti o kácení dřevin rostoucí mimo les
Obecní úřad Borušov, úsek životního prostředí povoluje kácení zeleně rostoucí mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v katastrálním území Borušov, Prklišov a Svojanov u Borušova.
Žádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (stromy a zapojené porosty dřevin) může pouze vlastník
pozemku, na kterém stromy nebo zapojené porosty dřevin rostou nebo nájemce či uživatel pozemku se souhlasem
vlastníka.
Velikost (obvod) stromu uvedená v žádosti se měří ve výši 130 cm nad zemí.
Zapojeným porostem dřevin se rozumí soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně
dotýkají, prorůstají nebo překrývají (tvoří celek), pokud se nejedná o stromořadí a pokud obvod kmene jednotlivých
dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm. Jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené
rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina.
K žádosti musí být doložena informace o pozemku (z katastru nemovitostí), snímek části katastrální mapy (se situačním
nákresem s vyznačením polohy dřevin a doklad o vlastnickém (čestné prohlášení), nájemním, uživatelském vztahu
k pozemku, na kterém se dřeviny nachází.
Žádat o kácení stromů není potřeba v těchto případech (za předpokladu, že nejsou součástí stromořadí nebo
významného krajinného prvku) :


mají-li obvod kmene menší jak 80 cm, měřeno ve výši 130 cm nad zemí



jedná-li se o zapojené porosty dřevin, pokud jejich celková plocha nepřesahuje 40 m2



jedná-li se o dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž
dřevin



jedná-li se o ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území vedených v katastru nemovitostí jako
druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň
(tyto pojmy jsou vymezeny stavebním zákonem resp. katastrální vyhláškou a pro každý konkrétní případ jsou
jednoznačně identifikovatelné v územním plánu obce resp. v katastru nemovitostí). Za ovocné dřeviny se
považují broskvoň, hrušeň, jabloň, temnoplodec, jeřáb obecný moravský (sladkoplodý), kdouloň, líska obecná,
mandloň obecná, meruňka, morušovník, ořešák vlašský, slivoň, třešeň a višeň, maliník, angrešt, rybíz.

Dle zákona č. 114/1992 Sb. se za pokácení dřevin určuje přiměřená náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy,
vzniklé jejich pokácením. Náhradní výsadbu lze uložit i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele.

V Borušově 15. 02. 2020

Lenka
Šedá

Digitálně podepsal Lenka
Šedá
DN: c=CZ, o=OBEC
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ou=CZECH POINT, ou=1,
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Datum: 2020.02.15
10:25:53 +01'00'

…………………………….
Šedá Lenka
starostka obce
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