
Úřad městské části města Brna Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
Oddělení životního prostředí 

Palackého nám. 11, 621 00 Brno 
tel.: 541 421 745 

 

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
(§§8, 9 zákona č. 114/1992 Sb., §4 odst. 1 vyhl. č. 189/2013 Sb.) 

 

1. Žadatel(é): t. j. vlastník a spoluvlastníci, nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku, na kterém dřeviny 

rostou 
 

a) Fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování
1
, telefon: 

 

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

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

b) Právnické osoby: název, IČ, adresa sídla, popř. jiná adresa pro doručování
1
, telefon: 

 

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

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

2. Specifikace dřevin, které mají být káceny (při větším počtu dřevin vypsat do samostatné přílohy): 
 

druh dřeviny: ...............................…... obvod kmene
2
: ....................... parc. č. pozemku:.................... 

 

druh dřeviny: ...............................…... obvod kmene
2
:  ....................... parc. č. pozemku:.................... 

 

druh dřeviny: ...................................... obvod kmene
2
:  ....................... parc. č. pozemku:.................... 

 

3. Specifikace vztahu k pozemku, na kterém dřevina roste (nehodící se škrtněte): 
 

a) Vlastník b) Nájemce (nutný písemný souhlas vlastníka)       c) Oprávněný uživatel (nutný písemný souhlas vlastníka)              

 

4. Zdůvodnění žádosti: 

 

 

 

 

 

5. Další účastníci řízení
3
:    

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

...... 

 

 

V ...................  dne ................................... podpis žadatele (žadatelů) ............................................... 

                  

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

 

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

Přílohy žádosti: 
 Situační nákres s vyznačením dřevin, které mají být pokáceny. 
 Doklad o vztahu žadatele k pozemku, na kterém dřevina roste, nelze-li jej ověřit v katastru nemovitostí, 

např. aktuální výpis z katastru nemovitostí. 
 Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, že žádá nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku, 

na kterém dřeviny ke kácení rostou. 
                 

1 - Podle § 19 odst, 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění. 

2 - Obvod kmene v cm naměřený ve výšce 130 cm nad zemí. 

3 - Žadatel je v souladu s § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,  povinen označit další jemu známé účastníky.  


