OBECNÍ ÚŘAD VŠECHOVICE
ŽÁDOST / OZNÁMENÍ

/nehodící se škrtněte/

(o povolení ke) kácení dřevin rostoucích mimo les dle /§8 odst.(1)–ţádost/ /§8 odst.(2) –
oznámení/ zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“).
Povolení ke kácení dřevin je vydáváno ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád. Příslušným orgánem ochrany přírody je podle § 76 odst. (1) písm. a) zákona
obecní úřad.
Orgán ochrany přírody můţe ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uloţit ţadateli
přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.
Současně můţe uloţit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na
dobu pěti let (§ 9 odst. (1) zákona).
Oznámení se podává nejméně 15 dnů předem, a to v případech kácení dřevin z důvodů
pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a
z důvodu zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (§ 8 odst. (2)
zákona). Je-li stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně ohroţen ţivot či zdraví (zejména kdyţ
dojde k okamţité změně stavu dřeviny nebo změně místa, kde dřevina roste – sesuvy půdy,
apod.) nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (dle trestního zákona jde o škodu dosahující
nejméně částky 500 000 Kč), kácení se provede okamţitě a oznámení se zašle do 15 dnů od
jeho provedení (§ 8 odst. (4) zákona).
Porušování povinností v ochraně dřevin je postihováno sankcemi (§ 87 a 88 zákona).
……………………………………………………………………………………………………………………………
Ţadatel / oznamovatel, kterým musí být vlastník či nájemce pozemku, na kterém
dřeviny rostoucí mimo les rostou, je povinen dle § 8 odst. (3) vyhlášky č. 395/1992 Sb. uvést
či připojit k ţádosti:
a)
jméno a příjmení žadatele
/ název právnické osoby
místo trvalého pobytu /
sídlo
adresa pro doručování
(je-li odlišná od místa trvalého
pobytu)
datum narození / IČO
telefon (nepovinné)

Obraťte!
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jméno a příjmení
/ název právnické
osoby

trvalý pobyt
/ sídlo

dat.
narození
/ IČO:

souhlas nesouhlas

podpis

vlastník
(není-li jím
ţadatel)
spoluvlastník
spoluvlastník

b)

doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a
dřevinám rostoucích mimo les (výpis z katastru nemovitostí, …)
c), d)
specifikaci dřevin včetně situačního zákresu (nejlépe na snímku katastrální či
pozemkové mapy), obvod kmene stromu
obvod kmene (nikoliv
parcelní číslo
druh dřeviny
počet průměr) stromu ve výšce
pozemku
130 cm nad zemí

plocha souvislých
keřových porostů m2

druh dřeviny

-

Pozn. povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických
osob, jestliţe pozemky uţívají a jde-li o dřeviny, které
1) nejsou významným krajinným prvkem (§3 písm. (b) zákona) a
2) obvod kmene stromu měřeném ve výšce 130 cm nad zemí je do 80 cm nebo celková
plocha souvislých keřových porostů nedosahuje 40m2

Obraťte!

Obec Všechovice, Všechovice 17, 753 53
IČO 00302228, č.ú. 1883130339/0800
Tel.: 581622632, Fax: 581622636, Mob.: 602514404
starosta@vsechovice.eu vsechovice@vsechovice.eu
www.vsechovice.eu

OBECNÍ ÚŘAD VŠECHOVICE
e)
zdůvodnění žádosti

Pokud bude dle § 9 zákona uloţena náhradní výsadba, souhlasím s jejím provedením.
V případě náhradní výsadby uloţené na pozemku v mém vlastnictví navrhuji tuto druhovou
skladbu dřevin ………. .

Dne: ……………

Podpis ţadatele: …………………
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