Povolování kácení dřevin
rostoucích mimo les:
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška 395/1992 Sb.
Obecní úřad povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků
vhodných k náhradní výsadbě. (§ 76 zákona)
Dřevinou rostoucí mimo les je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné
krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.
Povolení se vydává v případě dřevin určených ke kácení, splňují-li tyto dřeviny limit
stanoveným vyhláškou 395/1992 Sb., kterým je:
obvod kmene 80 cm ve výšce 130 cm (odpovídá průměru stromu cca 20 – 25 cm) a
větší
plocha souvislého keřového porostu o celkové ploše 40 m2 a větší.
Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les se vydává na základě podané písemné
žádosti. Žádost podává vlastník pozemku nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka
pozemku, na kterém dřeviny rostou.
Žádost o povolení kácení musí obsahovat:
jméno, příjmení, adresu žadatele
doložení vlastnického nebo nájemního vztahu k pozemkům a dřevinám, jichž se
žádost týká, pokud nelze ověřit v elektronickém přístupu obce do KN. Nájemce musí
předložit písemný souhlas vlastníka pozemku.
specifikace dřevin, které mají být káceny (druh, počet, obvod kmene, velikost plochy
keřů, schematický situační zákres do katastrální nebo pozemkové mapy)
zdůvodnění žádosti
Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může obec vydat jen po dohodě se
silničním správním úřadem, u povolení ke kácení u železničních drah, pak je nutná
dohoda s drážním správním úřadem.
Rozhodování ve věci povolování kácení mimolesních dřevin podléhá režimu správního
řízení.
Povolení kácení není třeba při:
1.
kácení z důvodů pěstebních – za účelem obnovy porostů
kácení z důvodů provádění výchovné probírky porostů
údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků
odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy
z důvodů zdravotních

V těchto případech je nutné písemné oznámení a to nejméně 15 dní před plánovaným
započetím kácení.
Písemné oznámení musí mít náležitosti totožné s žádostí o kácení. Tato oznámení přijímá
obecní úřad obce s rozšířenou působností, MěÚ Holice, který může v opodstatněných
případech kácení pozastavit, omezit nebo zakázat.(§77 zákona) V případě, že oznámení
obdrží obecní úřad, neprodleně postoupí oznámení formou usnesení příslušnému
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
2.
kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví,
nebo hrozí – li škoda značného rozsahu
V těchto případech je nutné písemné oznámení a to nejdéle 15 dní po provedeném
kácení. Tato oznámení přijímá obecní úřad obce s rozšířenou působností (MěÚ Holice).
V případě, že oznámení obdrží obecní úřad, neprodleně postoupí oznámení formou
usnesení příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Tento postup je totožný jak pro fyzické tak pro právnické osoby.

