Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na
území obce Stádlec
1. Obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les podle §§ 7,8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění se uplatňuje bez ohledu na to, zda se
jedná o dřeviny vysazené člověkem nebo přirozeně rozšířené (i tzv. nálet) a bez
ohledu na to jsou-li to dřeviny ovocné, okrasné či jiné.
2. Pro kácení těchto dřevin je nutné povolení úřadu obce Stádlec. Povolení se vydává ve
správním řízení. Podkladem pro vydání povolení je žádost ( viz. přiložený tiskopis).
3. Řízení o povolení ke kácení dřevin může být současně i řízením o uložení náhradní
výsadby dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění. Ta může být uložena spolu s následnou péčí o vysazované dřeviny na
nezbytnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.
4. O povolení ke kácení může požádat p o u z e vlastník pozemku, na kterém dřevina
roste, nebo jeho nájemce s doloženým souhlasem vlastníka. Má-li tento pozemek více
spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen jejich jednoznačný souhlas se záměrem
dřevinu pokácet.
5. O povolení ke kácení n e m ů ž e žádat ten, kdo nevlastní pozemek, na kterém
dřevina roste (nebo tento pozemek alespoň oprávněně neužívá) a dřevinu např.
vysadil, nebo o ni pečuje či je na její existenci jinak zainteresován (např. mu stíní,
překáží atd).
6. B e z p o v o l e n í může kácet vlastník pozemku v případě, že se jedná o strom do
velikosti obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o keřové
porosty o ploše do 40 m². V tomto případě se o povolení nežádá ani se neoznamuje.
Uvedený režim však lze uplatnit pouze v případě, že se na pozemek, na němž dřevina
roste, nebo přímo na ni, nevztahuje jiný ochranný režim (zvláště chráněné území,
významný krajinný prvek, zvláště chráněný druh, památný strom).
7. Jde-li o zásah do porostu dřevin z pěstebních důvodů, to je za účelem obnovy porostů,
nebo při jejich výchovné probírce, není povolení ke kácení rovněž třeba. V těchto
případech musí být kácení písemně oznámeno nejméně 15 dnů před zásahem úřadu
obce Stádlec, který je může pozastavit nebo zakázat. Toto písemné oznámení musí mít
stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení. Uvedený oznamovací režim platí
stejně pro fyzické i právnické osoby a lze ho uplatnit pouze v případě, že se na
pozemek, na němž dřevina roste, nebo přímo na ni, nevztahuje jiný ochranný režim
(zvláště chráněné území, významný krajinný prvek, zvláště chráněný druh, památný
strom).
8. Pokud je vydání povolení spojeno s místním šetřením, podléhá správnímu poplatku
dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položka
20 – místní šetření.

