01. Identifikační kód
02. Kód životní situace
122
03. Pojmenování (název) životní situace
Kácení dřevin rostoucích mimo les
04. Základní informace k životní situaci
Dřevina rostoucí mimo les (dále jen "dřevina") je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí
mimo les rostou.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy a z důvodů zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být
oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem na příslušný ÚMČ, který je může pozastavit,
omezit nebo zakázat.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným
krajinným prvkem nebo stromořadím a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a
jinými právními předpisy se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve
výšce 130 cm nad zemí pro zapojené porosty dřevin, pokud jejich celková plocha nepřesahuje
40 m2, pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin a pro dřeviny rostoucích v zahradách (zahradou se rozumí pozemek u
bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti).
Povolení není rovněž třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem ohrožen život, zdraví nebo
hrozí-li škoda značného rozsahu. V tomto případě musí být tento zásah oznámen do 15 dnů od
provedení kácení příslušnému ÚMČ
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Podáním žádosti, které může být učiněno písemně na adresu ÚMČ Brno – Nový Lískovec,
Oblá 75a, 634 00 Brno, nebo faxem na tel: 547211334 (je nutné do 3 dnů osobně přijít a žádost potvrdit podpisem).
08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Úřad městské části Brno- Nový Lískovec
09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
ÚMČ Brno - Nový Lískovec, Odbor stavební a všeobecný, referent životního prostředí,
Ing. Michal Šípek, kancelář č. 12, úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8:00 do
17:00 hodin.
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
jméno a adresu žadatele,
doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,
specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh,
počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
zdůvodnění žádosti.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti je k dispozici na ÚMČ Brno - Nový Lískovec, Odbor stavební a všeobecný, nebo na internetové adrese http://www.nliskovec.brno.cz/stranky/228_Kaceni.doc
12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Bez poplatků
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
V jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V ostatních
případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od
zahájení řízení.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Vlastníci a spoluvlastníci pozemku, Občanská sdružení, která se přihlásí jako účastník řízení
a ten, jehož práva mohou být kácením dřevin dotčena.
15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Ve složitých případech doložení posudků ( dendrologie, statika když kořeny dřeviny narušují stavbu, prohlídku kanalizace, když kořeny dřeviny prorůstají do kanalizace ), u rozsáhlejších porostů znalecký posudek obsahující inventarizaci,popis a ocenění dřevin.
16. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
Vyhláška č. 395/ 92 Sb., v platném znění.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
vyhláška MŽP ČR č.189/2013 Sb, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí vydaného ve věci kácení dřevin.
Proti rozhodnutí se lze podle § 81 a 82 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho
doručení, a to podáním učiněným prostřednictvím odboru stavebního a všeobecného
ÚMČ Brno-Nový Lískovec k odboru životního prostředí MMB
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. Při nedodržení zákonných povinností mohou být
uplatněny sankce:
uložení pokuty fyzické osobě až do výše 20.000,-Kč (dle § 87 zákona č. 114/1992 Sb.)
u jednotlivé dřeviny, u skupiny dřevin až 100 000,-Kč.
- uložení pokuty právnické a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do
výše1 000 000,-Kč (dle § 88 zákona č.114/1992 Sb.).
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
Platí povolování i na ovocné stromy? Ano platí.
Musí právnická osoba žádat i o stromy menšího obvodu? Ne nemusí.
Může žádat nájemce pozemku? Ano, může se souhlasem vlastníka pozemku.
23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Komunikační zdroje:
Ministerstvo životního prostředí - http://www.env.cz/
Krajský úřad Jihomoravský kraj - http://www.kr-jihomoravsky.cz/
Ekologický právní servis - http://www.eps.cz/php/index.php
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
ÚMČ Brno - Nový Lískovec, Odbor stavební a všeobecný
26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Ing. Michal Šípek
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
18.11.2013
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
18.11.2013
29. Datum konce platnosti návodu
Není znám

