
Městský úřad Varnsdorf 
Odbor životního prostředí 
náměstí Dr. E. Beneše 470 
407 47 Varnsdorf 
tel.: 412 372 241 linka 142 

ŽÁDOST O POVOLENÍ 
POKÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES 

 
pro fyzické osoby žádající o pokácení stromu, jejichž obvod kmene ve výši 130 cm 

je více než 80 cm, nebo souvislé porosty keřů přesahující výměru 40 m2 
 

Žadatel :  

se sídlem :       telefon : 

žádá jako vlastník – nájemce*) parcely číslo     v katastrálním území 

, která je ve vlastnictví 

o povolení pokácení 

a) stromu v celkovém počtu   ks*) 

druh      obvod kmene ve 130 cm     cm 

druh      obvod kmene ve 130 cm     cm 

druh      obvod kmene ve 130 cm     cm 

druh      obvod kmene ve 130 cm     cm 

druh      obvod kmene ve 130 cm     cm 

b) souvislé plochy keřů o rozloze   m2 *) 

druh      zastoupení v %  

druh      zastoupení v % 

 (v případě většího množství dřevin vypište samostatnou přílohu) 
 
Zdůvodnění žádosti o kácení (zdravotní stav dřevin, budoucí využití pozemku apod.) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh náhradní výsadby (na pozemcích, které jsou ve vlastnictví žadatele o kácení) : 
 
 



Situační nákres včetně parcelních a popisných čísel, názvu ulic a jiných významných 
orientačních bodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne …………………………… 
 
 
       …………………………………………… 
 

podpis žadatele 
Povinné přílohy : 
 
1. souhlas vlastníka u nájemců, 
2. není-li žadatel vlastníkem ani nájemcem pozemku, dokládá plnou mocí od vlastníka 
pozemku oprávnění žádat o kácení, 
3. zaplatit správní poplatek, v případě že bude nutné provést místní šetření, který byl vyměřen 
podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisu, položky 20, písm. a) sazebníku 
ve výši Kč 500,-. 
 
Orgán ochrany přírody může v nezbytných případech požadovat předložení dalších dokladů 
potřebných k posouzení žádosti. 
 
 
 
 
 
 



 
Poznámka: 
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným 
krajinným prvkem /§ 3 písm. b) zákona/ a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem 
a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu 
kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do 
celkové plochy 40 m2 . 
 
Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodu pěstebních, to je za účelem obnovy porostu 
nebo při provádění výchovné probírky porostu, a z důvodu zdravotních nebo pri výkonu 
oprávnění podle zvláštních předpisu. Kácení z těchto důvodu musí být oznámeno písemně 
nejméně 15 dnu předem orgánu ochrany přírody, který je muže pozastavit, omezit nebo 
zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštních oprávnění. 
Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, 
jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou 
charakteristikou. 
 
Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život 
či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, 
oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnu od provedení kácení. 
*) nehodící se škrtnete 


