Strana 2 (celkem 2)

	Adresát 
	MĚSTSKÝ ÚŘAD / obecní úřad


	V                            dne 
     
OZNÁMENÍ O KÁCENÍ DŘEVIN, ROSTOUCÍCH MIMO LES, KTERÉ NEVYŽADUJÍ VYDÁNÍ POVOLENÍ
dle § 8 odst. 2 a 4 zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Oznamovatel ...........................................................................................................................................................

Adresa......................................................................................................................................................................

                    Oznamujeme kácení dřevin na pozemku

parcelní číslo…………………….	v katastrálním území………………………………........................

část………………………...........	místo, ulice..………………….......................................................


Druh stromu (keře) / jejich počet :	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí:
…………………………………………	…………………………………….


Velikost plochy keřů v m2:

Důvod žádosti a situační nákres :












	......................................................
	podpis žadatele/žadatelů

Přílohy:
Doklad o právním vztahu k pozemku
ČTĚTE INFORMACE NA DRUHÉ STRANĚ!


Informace k podání oznámení o kácení dřevin

Povolení není třeba ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem, zvláště chráněným druhem či památným stromem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jinými právními předpisy z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, 
k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních.


Podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny kácení dřevin z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody.
_________________________________________________________________________________________
2. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. 
Vztahuje se na situaci, je-li stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (např. vývraty, dřeviny rozlomené větrem apod.). Pojem „škoda značného rozsahu“ zákon blíže nedefinuje. Praxe si obvykle vypomáhá trestním právem, kde je použito významově nejbližšího pojmu „značná škoda“, kterou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 500.000,-Kč. Výše uvedená hrozba životu a zdraví nebo škody velkého rozsahu musí být zřejmá a bezprostřední (např. netýká se stromů nakloněných, které jsou v tomto stavu již řadu let, ale týká se stromu, který byl např. vyvrácen při vichřici a je nutné jeho okamžité odstranění). Formu oznámení zákon nestanoví, ale je v zájmu oznamovatele, aby bylo oznámení průkazné, tedy aby bylo učiněno písemně nebo ústně do protokolu u příslušného úřadu. Oznamovací povinnost má ten, kdo ohrožující dřevinu fakticky odstraňuje, nemusí se vždy jednat o vlastníka, nájemce či uživatele.

Podle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny kácení dřevin z těchto důvodů musí být oznámeno písemně do 15 dnů od provedení kácení příslušnému orgánu ochrany přírody.

Příslušným orgánem je dle § 77 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu – mimo území CHKO Slavkovský les, kde je tímto orgánem Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO. 

Podle § 8 odst. 5) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou podrobnosti ochrany dřevin a podmínek povolování jejich kácení stanoveny vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a 4 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
 
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres, 
b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li oznamovatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení a při kácení dřevin na stavbě dráhy, 
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin, 
d) zdůvodnění oznámení a 
e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup (například zápis či fotodokumentace). 




