KÁCENÍ DŘEVIN
Ochrana dřevin
Dřeviny jsou chráněny před poškozením a ničením zákonem ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější
nebo ochrana dle zvláštních předpisů.
Dřevinou rostoucí mimo les zákon rozumí »strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve
volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond«. Péče o tuto
dřevinu je povinností jejich vlastníků, tj. osob, na jejichž pozemcích se nachází. Ta může
například spočívat v nezbytných zásazích před šířením chorob, kterými byla dřevina napadena.

POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN MIMO LES
Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení OÚ Bečice.
Povolení je nutné pro stromy o obvodu kmene nad 80cm (tj. průměr kmene 25,6cm)
měřeno ve výšce 130cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty nad celkovou plochu 40
m2.

Podání žádosti
Podat žádost je oprávněn:
vlastník, či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na
kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. V případě více vlastníků pozemku žádají všichni
spoluvlastníci, čí lze toto též vyřešit zplnomocněním jednoho spoluvlastníka.
Formulář k podání žádosti:
Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les je k dispozici na OÚ Bečice nebo
jej lze stáhnout z webových stránek obce.
V žádosti musí být uvedeno zejména :
Specifikace dřevin rostoucí mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet,
velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu se zakreslením umístění dřevin, udání
obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí, zdůvodnění žádosti.
Žádost musí být doložena veškerými potřebnými podklady tj:
Doklad o vlastnictví pozemku, na kterém dřevina roste (lze získat na OÚ Bečice), snímek
z katastrální mapy se zákresem dřeviny, pokud žádost předkládá nájemce, je zapotřebí
písemného souhlasu vlastníka pozemku, či všech spoluvlastníků (viz výše)
Formulář k podání žádosti:
Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les je k dispozici na OÚ Bečice nebo
jej lze stáhnout z webových stránek obce.

Zahájení řízení
Obecní úřad zahájí řízení na základě žádosti o povolení ke kácení, které musí splňovat
podmínky § 8 odst. 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb.
Správního řízení se mohou kromě žadatele účastnit též občanská sdružení za předpokladu
splnění podmínek § 70 zákona o ochraně přírody a vlastníci sousedních nemovitostí na
základě obecného ustanovení správního řádu o účastenství (§ 27 odst. 2 správního řádu).
Lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení písemného dotazu je 30 dní. O povolení pokácení rozhodne OÚ Bečice
ve správním řízením do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů. Po pokácení dřeviny
musí žadatel na pozemku dřevinu odstranit tak, aby neomezovala a ani jinak neohrozila
veřejné prostranství či komunikaci.
Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin:
Ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin může OÚ Bečice uložit žadateli přiměřenou
náhradní výsadbu jako náhradu ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Kácení dřevin
rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. od měsíce
listopad do konce měsíce března.
Sankce:
Fyzická osoba, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les, může
být za tento přestupek potrestána pokutou do 20 tisíc Kč. Při závažném poškození nebo
pokácení bez povolení skupiny dřevin rostoucích mimo les (alej) hrozí sankce až 100 tisíc
Kč. Pokud dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les poškodí nebo zničí bez
povolení právnická osoba nebo fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti, může
dostat pokutu až 1 milion Kč. Tato sankční řízení vedou pověřené obecní úřady, případně
též Česká inspekce životního prostředí. Podnět k zahájení sankčního řízení může dát
kdokoliv.

OZNÁMENÍ O KÁCENÍ DŘEVIN
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les se podává v případě:
1. z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné
probírky porostů,
2. při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků,
3. k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy
prováděném při provozování těchto soustav,
4. z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.
Kácení z výše uvedených důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem
obecnímu úřadu. Ten je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům
na ochranu dřevin.

