Odbor životního prostředí
Měnínská 4, 601 92 Brno

Žádost o povolení / Oznámení / resp. vydání závazného stanoviska o kácení 1
dřevin rostoucích mimo les2
Povolení (oznámení) ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou součástí
významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, se nevyžaduje pro:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin
nepřesahuje 40 m2,
c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu,
pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s
produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území6) evidovaných v katastru
nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.
Žádost podává vlastník pozemku (A), na kterém dřeviny rostou, případně nájemce nebo jiný
oprávněný uživatel (B) s písemným souhlasem vlastníka. Podává-li žádost jeden ze spoluvlastníků,
je třeba souhlas spoluvlastníků.
Kdokoliv se může nechat zastoupit zmocněncem.
Specifikace dřevin
Druh dřeviny

Obvod kmene [cm] ve výšce 130 cm,
plocha zapojeného porostu dřevin [m2]

Číslo parcely

Katastrální území

Stručný popis umístění dřevin:

Zdůvodnění žádosti/oznámení:

Označit, zda se jedná o žádost o povolení (dle § 8 odst. 1 z.č. 114/1992 Sb.) nebo oznámení (dle § 8 odst. 2, 4 z.č.
114/1992 Sb.) nebo vydání závazného stanoviska (dle § 8 odst. 6 z.č. 114/1992 Sb.)
2
dle z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
1
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A. Žádost (resp. oznámení) podává vlastník3 pozemku, na kterém dřeviny rostou
Jméno, příjmení resp. název firmy (žadatel/oznamovatel = vlastník)

Adresa:
Datum narození/IČ:

Telefon4:

V Brně dne
razítko, podpis
B. Žádost (resp. oznámení) podává nájemce nebo jiný oprávněný uživatel (správce
nemovitostí, správce technických sítí apod.)
Vlastník pozemku:
Jméno, příjmení resp. název firmy
Žadatel/oznamovatel (žadatel/oznamovatel = nájemce nebo jiný oprávněný uživatel):
Jméno, příjmení resp. název firmy .

Adresa:
Datum narození/IČ:

Telefon5:

V Brně dne

razítko, podpis

Více informací o zpracování osobních údajů a Vašich právech naleznete v Zásadách ochrany
osobních údajů na webu www.brno-stred.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

Investor v případě žádosti o vydání závazného stanoviska
Nepovinný údaj – poskytuje se z důvodu rychlé a operativní komunikace. Více viz Zásady ochrany osobních údajů.
5
Nepovinný údaj – poskytuje se z důvodu rychlé a operativní komunikace. Více viz Zásady ochrany osobních údajů.
3
4
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Přílohy:
 doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu k pozemku, nelze-li
ověřit v katastru nemovitostí
 situační zákres s vyznačenou polohou dřevin určených k vykácení, inventarizace dřevin
(v případě kácení v souvislosti se stavbou)
 zdůvodnění žádosti, v případě havarijních důvodů doložení havarijního stavu
 plná moc v případě zastupování
 souhlas vlastníka pozemku - nevyžaduje se v případě kácení z havarijních důvodů, při
údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků a při odstraňování dřevin
v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při
provozování těchto soustav, v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie
prováděném při provozování těchto zařízení a při kácení dřevin na stavbě dráhy

 příp. návrh náhradní výsadby odpovídající hodnotě asanovaných dřevin (ne u oznámení))
 projektová dokumentace v případě žádosti o vydání závazného stanoviska
Poznámky:
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