Kácení dřevin rostoucích mimo les
Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Vlastník pozemku, na kterém stromy rostou, příp. nájemce či jiný oprávněný uživatel pozemku (s
písemným souhlasem vlastníka).
Podmínky a postup řešení:
Povolení není třeba:
•

•

•

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. (viz ust. § 3 písm d) vyhl. 189/2013),
pro dřeviny rostoucí mimo zahradu s obvodem kmene menším než 80 cm (měřeno ve
výšce 130 cm nad zemí), případně pro zapojené porosty (keře, náletové stromy) na ploše
menší než 40 m 2 ,
pro dřeviny v havarijním stavu, kdy je zřejmě a bezprostředně ohrožen život, zdraví,
nebo hrozí škoda značného rozsahu (platí oznamovací povinnost do 15 dní od kácení a
povinnost doložení havarijního stavu).

Výše uvedené neplatí pro dřeviny, které jsou zároveň součástí významných krajinných prvků
(např. břehové porosty), pro památné stromy a pro stromořadí (zde je povolení ke kácení
vyžadováno vždy).
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
•

Podání žádosti o povolení pokácení dřevin na Obecním úřadě v Bedřichově

Jaké doklady se přiloží k žádosti:
•
•
•
•
•

Katastrální území a číslo pozemku, na kterém se dřeviny nachází
Specifikace dřevin - druh, počet kusů, obvod kmene (u zapojených porostů velikost
plochy)
Situační zákres dřevin
Doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k
pozemku, pokud jej nelze ověřit v katastru nemovitostí
Písemný souhlas vlastníka pozemku, pokud není žadatelem

Správní a jiné poplatky: Poplatek za místní šetření: 500 Kč za každou započatou hodinu, platí se
až po provedení místního šetření na účet nebo hotově.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení: O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve
zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

