KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
Základní informace
Požadavek na pokácení dřeviny rostoucí na vlastním pozemku. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení
orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a
estetického významu dřevin. Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu
přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení.
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný
oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřevina roste.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Fyzická osoba, právnická osoba:
Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3
odst. 1 písm. b) 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 dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako
plantáž dřevin 3),
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru
nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se
způsobem využití pozemku zeleň.
Jakým způsobem zahájit řešení situace
Podáním písemné žádosti
Na které instituci situaci řešit
Obecní úřad Sadov
Kdy: nejlépe v období vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – k dispozici na Internetových stránkách
www.sadov.cz , nebo v kanceláři obecního úřadu
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
--Jaké jsou lhůty pro vyřízení
90 dní
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Vyhláška MŽP 189/2013 Sb.
Zákon ČNR č. 500/2004 Správní řád
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
1.
Odvolání – písemně do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Musí obsahovat údaje o tom,
proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
2.
Přezkumné řízení – pouze z moci úřední z důvodů stanovených zákonem
3.
Obnova řízení – účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního
orgánu, který ve věci rozhodoval a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl,
nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí.
4.
Žaloba u správního soudu
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokuty dle § 87, 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

