Kácení dřevin rostoucíchmimo les
Zákon,který uprar,ujenejen samotnékácení, ale i ochranu dřevin, je zákon Českénarodnírady
č. II4l|992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon,,),
ato $$ 7,8 a 9 tohoto zákona. Dalšíupřesněníje v $ 8 vyhlášky ě.39511992 Sb., která je
prováděcí vyhláškou zákona.
Zákon stanoví, Že vlastník dřeviny je vlastníkem pozemku a Žádat o povolení kácení smí
pouze vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka. Není nijak určující,kdo
dřevinu sázel či komu dřevina vadí či pŤekaži.Povolení o kácení je nutnéi v případě suchého
stromu.
Zákon nijak dřeviny nerozlišuje (listnaté,jehličnaté,okrasné,ovocnéapod.), proto je nutnéi na
ovocnéstromy v zahradě požádatorgán ochrany přírody, tj. příslušnýobecní či Městský úřado
povoleníkácení
Povolení ke kácení dřevin není zapotřebí pouze za předpokladu splnění několika
podmínek, a to
o dřevina určenáke kácení musí bý vlastníka pozemku,
o dřevina nesmíbý součástívýznamnéhokrajinnéhoprvku,
o vlastníkemmusí býfyzická osoba,
o dřevina nemá podle zákona zv|áštníochranu (př. památný strom, zvláště chráněná
dřevina),
. obvod dřeviny měřený ve výšce 130 cm nad zemíje menšíneŽ 80 cm nebo jde-li o
souvislékeřovéporosty o celkové roz\oze menšínež40 m..
Budete-li chtítkácet dřevinu a splníte-li všechnyt5rtovyše uvedenépodmínky nemusítemít
rozhodnutío povolení kácení dřevin rostoucíchmimo les.
Jinak musíte požádato povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les. Právnické osoby žádajío
povoleníbez ýjimeěně.
Žádosto povolení kácení dřevin musí obsahovat:
1.jméno a přímení,datum narozeni, místotrvaléhopobyu, popř. jinou adresu pro doručování,
2. aktuáInívýpis z katastru nemovitostí(vŽdy originál),
3. specifikaci dřeviny _ druh, počet,velikost a udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm
nad zemi, v případě křovin uvedete plochu.
4. situačnínákres (do kopie katastrálnímapy zakreslit, kde dřeviny určenéke kácení rostou),
5. zdůvodněníŽádosti (Důvodem ke kácení není padání listí čijehličí, zanášeníokapů,obava
z velkých větru apod.).
Povolení |ze vydat ze závažných důvodůpo vyhodnocení funkčníhoa estetickéhoýznamu
dřeviny.
Správní poplatek zavyďané rozhodnutío kácení dřevin rostoucíchmimo les se neuděluje.
Nepovolenékácení dřevin rostoucíchmimo les, jde-li o fyzickou osobu,je přestupek, zakterý
lze udělit pokutu až ve výši 10 000 Kč. Kácí-li bez povolení dřevinu rostoucí mimo les
právnická osoba dopouštíse protiprávníhojednáni a|zejí udělit pokutu do 500 000 Kě.
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