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Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na území Luhačovic 
v rámci stavebního záměru ve stanovených řízeních 

dle zákona č. 183/2008 Sb. v platném znění a dále dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, a 
vyhlášky č. 189/2013 Sb.  
 
Tento formulář slouží pro vydání stanoviska ke kácení dřevin, které bude podkladem pro územní řízení, 
územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, společné územní a stavební řízení, společné územní nebo stavební 
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. 

 
Žadatel  

Jméno a příjmení/ název firmy: 

 
Datum narození/ IČ: 
 
Adresa trvalého bydliště/ adresa sídla: 
 
Korespondenční adresa (není-li shodná s adresou trvalého pobytu) 
 
 
 
Kontaktní telefon: *)      E-mail: *) 
 
Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby: 
 

 

V zastoupení na základě plné moci  

Jméno a příjmení/ název firmy: 

 
Datum narození/ IČ: 
 
Adresa trvalého bydliště/ adresa sídla: 
 
Korespondenční adresa (není-li shodná s adresou trvalého pobytu) 
 
 
 
Kontaktní telefon: *)      E-mail: *) 
 
Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby: 
 

*)Žadatel/é v případě vyplnění nepovinných údajů, kterými jsou telefonní kontakt a e-mailová adresa uděluje/í 
konkludentní souhlas a souhlasí s tím, aby Statutární město Luhačovice zpracovalo tyto jeho/jejich osobní údaje, pro 
účely efektivnější komunikace, a to na dobu trvání vyřízení oznámení o kácení dřevin/y rostoucí/ch mimo les. 
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Identifikace kácených dřevin **)  
 
označení 
– např. 
číslo v 

nákresu 

parcelní č. a 
katastrální území 

druh dřeviny počet (ks) 
nebo plocha 
porostu (m2) 

obvod kmene 
ve výšce 130cm 

     

     

  

 

 

 

   

**)Pozn. Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba dle § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., v platném znění, povolení ke kácení dřevin, za 
předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona], náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo 
stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje 

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 území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh 
    pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří 
 
Zdůvodnění žádosti: 
  ................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

 
Návrh náhradní výsadby (druh stromu, počet kusů, parcela a popis umístění): 

Označení – např. číslo v 
nákresu 

Parcelní č. a katastrální 
území 

Druh dřeviny Počet dřevin (ks) 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Datum  Podpis žadatele nebo jeho zplnomocněného  
  zástupce 

  
 
………………………………..   ........................................  
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Přílohy k žádosti: 
1) Situační zákres s vyznačenými dřevinami (případně stručný popis umístění dřevin). 
2) Doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, 
nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li 
žadatelem vlastník pozemku. 
3) Plná moc v případě zastupování  
 


