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Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • odbor životního prostředí

OZNÁMENÍ O KÁCENÍ DŘEVIN

(dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)

Údaje o žadateli:
Jméno, příjmení / obchodní jméno: ...................................................................................................................
Datum narození / IČ: ........................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu / sídlo: ............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Tel., mobil: * .........................................................................................................................................................
Číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu: ** .....................................................................................

Adresa pro doručování: (uvést v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu či sídla)
...............................................................................................................................................................................

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

Předmět oznámení:

Pozemek p. č. Katastrální území Druh dřeviny Počet

Obvod kmene ve výšce 130 cm 

nad zemí (nebo plocha 

zapojených porostů v m2)

Zdůvodnění oznámení:
...............................................................................................................................................................................

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

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

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

.....................................................................................................................................................................
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V .................................. dne ........................                    

             

                          

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

Podpis (razítko) žadatele

* nepovinný údaj

** uvést v případě vlastnictví elektronicky čitelného identifikačního dokladu (občanský průkaz se 

strojově čitelnou zónou a čipem)

Informace pro oznamovatele:

Oznámení se podává v těchto případech: 

 kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné 

probírky porostů, 

 při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, 

 k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném 

při provozování těchto soustav

 z důvodů zdravotních, není-li v zákoně stanoveno jinak.

Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu 

ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na 

ochranu dřevin.

Předepsané přílohy oznámení:

1) Situační zákres umístění dřevin.
2) Doklad o vlastnictví pozemku v případě, že vlastnictví nelze ověřit v KN (pokud je vlastník 

zapsán v KN, není doklad o vlastnictví vyžadován).

3) Doklad o nájemním nebo uživatelském vztahu k pozemku – kopie nájemní nebo uživatelské 

smlouvy (v případě nájemního nebo uživatelského vztahu).

4) Souhlas vlastníka pozemku (v případě nájemního nebo uživatelského vztahu).

(Příloha č. 2 – 4 není povinná v případě kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě 

vodních toků a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy 

prováděné při udržování těchto soustav.)
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