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 MĚSTO ADAMOV 

 Ochrana přírody a krajiny 

 Pracoviště: U Kostela 46/1, 679 04 Adamov 

 IČO: 00279889 

 ID DS: xx3bzck 

 Tel.: 516 499 637, e-mail: mesto@adamov.cz 

 

ŽÁDOST O POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN  

ROSTOUCÍCH MIMO LES 
 

dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 

 

Identifikační údaje žadatele: 

a) Fyzická osoba: * 

Jméno a příjmení, titul  ………………………………………….………………………………. 

Datum narození    ……………………………………………………….…………………. 

Adresa trvalého pobytu: 

 Ulice, č.p., č.o.                 …………………………………………………………………………. 

 Obec, PSČ                        …………………………………………………………………………. 

Telefon / mobilní telefon            ..………………………………………………………………………. 

Email                                          .…..……………………………………………………………………. 

ID DS                                         .…..……………………………………………………………………. 

b) Právnická osoba: * 

Název nebo obchodní firma:      …………………………………………………………………………... 

IČO / DIČ                                   …………………………………………………………………………... 

Sídlo:     

 Ulice, č.p., č.o.                …..………………………………………………………………………. 

 Obec, PSČ                       …..………………………………………………………………………. 

Telefon / mobilní telefon           ……..……………………………………………………………………. 

Email                                         ............................ …………………………………………………………. 

ID DS                                         .…..……………………………………………………………………. 

c) Žadatel je zastoupen: * 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

V případě zastoupení na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné příloze. 

* nehodící se škrkněte 

mailto:mesto@adamov.cz
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Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les: 

Žadatel žádá jako  vlastník  /  nájemce  /  jiný oprávněný uživatel *     

parcely číslo   ………………………………………………………………………………………… 

v katastrálním území  …………………………………………………………………………………………, 

která je ve vlastnictví ………………………..……………………………………………………………… 

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

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

o povolení kácení 

a) stromů 

v celkovém počtu ……….……….ks 

druh dřeviny …………………..…………………… obvod kmene ve 130 cm nad zemí ……….cm 

druh dřeviny …………………..…………………… obvod kmene ve 130 cm nad zemí ……….cm 

druh dřeviny …………………..…………………… obvod kmene ve 130 cm nad zemí ……….cm 

druh dřeviny …………………..…………………… obvod kmene ve 130 cm nad zemí ……….cm 

druh dřeviny …………………..…………………… obvod kmene ve 130 cm nad zemí ……….cm 

b) souvislé plochy keřů 

o rozloze ………………………… m
2 

druh …………………………..…………………………………………..… zastoupení v %....………. 

druh …………………………..…………………………………………..… zastoupení v %....………. 

druh …………………………..…………………………………………..… zastoupení v %....………. 

druh …………………………..…………………………………………..… zastoupení v %....………. 

druh …………………………..…………………………………………..… zastoupení v %....………. 

 

Zdůvodnění žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les (zdravotní stav dřevin, budoucí využití 

pozemku apod.):  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

 

* nehodící se škrkněte 
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Situační nákres včetně parcelních a popisných čísel, názvů ulic a jiných významných orientačních bodů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 ………………………………………………… 

 Podpis (razítko) žadatele 

Povinné přílohy: 

 Doložení vlastnických vztahů (výpis z katastru nemovitostí) 

 Snímek pozemkové mapy 

 Souhlas vlastníka u nájemců 

 

Orgán ochrany přírody může v nezbytných případech požadovat předložení dalších dokladů potřebných 

k posouzení žádosti. 


