ŽIVOTNÍ SITUACE
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Základní informace k životní situaci:

Jedná se o řízení, kdy vlastník či nájemce nebo jiný oprávněný
uživatel pozemku hodlá vykácet strom, případně keře rostoucí
mimo les.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat
žádost apod.):

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti vlastníka
pozemku či nájemce nebo jiného oprávněného uživatele se
souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

Kde a s kým lze věc vyřídit:

Budova MěÚ Opavská 1, odbor životního prostředí, II. patro,
dveře č. 315, Ing. Zdeňka Jurečková, (tel. 585 086 566, email
jureckova@sternberk.cz).

Jaké doklady a dokumenty jsou k vyřízení
potřeba:



doložení vlastnického práva k pozemkům, nelze-li je
ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo
uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a
k dřevinám rostoucím mimo les



specifikace dřevin rostoucích mimo les, které mají být
káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy
keřů, včetně situačního zákresu a zdůvodnění



udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad
zemí



žádost

Formuláře:

http://www.sternberk.eu/index_web.php?jazyk=cz&sekce=urad&
kategorie_1=mestskyurad&kategorie_2=struktura&kategorie_3=odbor-zivotnihoprostredi&kategorie_4=forms_ozp&id_dokumentu=1248

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Není zpoplatněno

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

60 dnů

Elektronická forma vyřízení:

Žádosti podepsané zaručeným elektronickým podpisem lze
podávat elektronickou formou.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žadateli může být uložena náhradní výsadba za pokácené
dřeviny.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů
- vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy:

- zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších
předpisů
- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních), ve znění
pozdějších předpisů
- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí
obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě
je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání
podat. Mimořádnými opravnými prostředky jsou přezkumné
řízení a obnova řízení. Podnět k přezkumnému řízení může dát
kdokoliv, žádost o obnovu podává účastník řízení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě
nedodržení povinností:

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, se fyzická osoba dopustí přestupku,
pokud poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo
les - sankce do 20 000 Kč, pokud se jedná o pokácení nebo
poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les - sankce do 100
000 Kč. Pokud jde o právnickou osobu nebo fyzickou osobu při
výkonu podnikatelské činnosti lze za poškození nebo zničení
dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les bez povolení
uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Nejčastější dotazy k životní situaci:

Kdy se nemusí žádat o povolení ke kácení?

Další informace:

---



v případě, že stromy mají obvod kmene do 80 cm
měřeno ve výši 130 cm nad zemí nebo pokud se jedná
o souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2



v případě, je-li bezprostředně ohrožen život či zdraví
nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za
těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu
ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení



v případě pěstebních (obnova, výchovná probírka,
údržba břehových porostů při správě vodních toků)
nebo v ochranném pásmu zařízení elektrizační a
plynárenské soustavy prováděném při provozování
těchto soustav nebo z důvodů zdravotních

Informace o popisovaném postupu (o řešení
životní situace) je možné získat také z jiných
zdrojů a v jiné formě:

---

Za správnost návodu odpovídá:

odbor životního prostředí

Kontaktní osoba

Ing. Zdeňka Jurečková

Popis byl naposledy aktualizován:

24. 6. 2013

Datum konce platnosti popisu:

konec platnosti návodu není stanoven

