Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Jméno a příjmení žadatele:

datum narození:

Adresa žadatele:
Obecní úřad:
Katastrální území:
Parcelní čísla pozemků:

Počet kusů dřevin nebo plocha svislého porostu:
Specifikace dřevin:
-

druh dřevin:
umístění na pozemku:
velikost obvodu kmenů ve výšce 130 cm nad zemí:

Zdůvodnění žádosti:

Datum:

Podpis:

Přílohy:
Doložení vlastnického nebo nájemního vztahu: list vlastníka - jiný doklad o vlastnictví
Snímek z katastrální mapy
Souhlas vlastníka pozemku ( v případě, že žadatel není vlastníkem)

Kácení mimolesních dřevin
Ke kácení mimolesních dřevin se využívá doba vegetačního klidu tj. od 1.11. do 31.3.
běžného roku. Jde o termín zvolený z etických důvodů. Při kácení je nutno přihlédnout ke stavu mízy,
kvetení, tvorby plodů, hnízdění ptáků a dalších průvodních jevů.
Správní orgán může žadateli ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit dle § 9
zákona přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.
Současně může uložit i následnou péči o tyto dřeviny na dobu nezbytně nutnou, nejvýše na dobu 5-ti
let.
Žádost o povolení kácení mimolesních dřevin
Pravidla hodnocení stromů a keřů rostoucích mimo les jsou odvozena od statutu žadatele:
Osoba f y z i c k á

je povinna podat písemnou žádost při potřebě kácení dřevin rostoucích mimo
les překračují-li tyto dřeviny limit stanovený vyhláškou č. 189/2013 Sb.

Osoba p r á v n i c k á je povinna písemně požádat při jakémkoliv záměru kácet dřeviny rostoucí
mimo les, bez rozdílu parametrů. Je povinna podat písemnou žádost při
potřebě kácení dřevin rostoucích mimo les, překračují-li tyto dřeviny limit
stanovený vyhláškou č. 189/2013 Sb.

Limitem stanoveným vyhláškou č. 189/2013 Sb., je obvod kmene 80 cm ve výšce 130 cm od země
(obvodu 80 cm odpovídá průměr kmene stromu asi 20 – 25 cm) a plocha souvislého keřového
porostu o celkové ploše 40 m2.
Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku
nebo stromořadí se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje:


pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,



pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin
nepřesahuje 40 m2,



pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako
plantáž dřevin,



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.

