Jak získat povolení ke kácení dřevin?
1. Ochrana dřevin:
Dřeviny jsou chráněny před poškozením a ničením zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana dle
zvláštních předpisů.
2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Podat žádost může vlastník, nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka.
V případě více vlastníků pozemku žádají všichni spoluvlastníci, nebo lze též vyřešit zplnomocněním
jednoho spoluvlastníka.
3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody – Obecní úřad Želnava
Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou
náhradní výsadbu jako náhradu ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.
4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Žadatel se:
a) Osobně dostaví na Obecní úřad Želnava
b) Zašle písemnou žádost doloženou veškerými podklady potřebnými pro povolení kácení
c) pro získání informací může použít telefonickou službu
tel.číslo: +420 388 336 107,
fax: +420 388 336 123
d) pro získání informací je možné též využít elektronickou službu (e-adresy jsou uvedeny v bodě 13)
5. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Žádost se vyřizuje na Obecním úřadu Želnava, Želnava 2, 384 51 Volary
6. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
• doklad o vlastnictvím pozemku, na kterém dřevina roste - výpis z katastru nemovitostí – ne starší 6
měsíců
• snímek z katastrální mapy se zákresem dřeviny,
• pokud žádost předkládá nájemce, je zapotřebí písemného souhlasu vlastníka pozemku
7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:
Potřebné formuláře:
• žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les. Tato žádost je k dispozici v kanceláři Obecního
úřadu v Želnavě, nebo na http://zelnava.wbs.cz/Zadost_-_pokaceni_drevin.pdf
8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení písemného dotazu je 30 dní.
O povolení pokácení rozhodne obecní úřad ve správním řízením do 60 dnů, ve složitých případech do 90
dnů.
Kácení dřeviny provede žadatel od nabytí právní moci rozhodnutí podle podmínek uvedených v rozhodnutí
(např. v období vegetačního klidu)
9. Kdo jsou další účastníci (dotčení) postupu:
Účastníkem řízení mohou být občanská sdružení apod.
Např. Český svaz ochránců přírody pokud oznámí svoji účast do osmi dnů od zahájení řízení správnímu
orgánu, který řízení zahájil
10. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:
Po pokácení dřeviny musí žadatel na pozemku dřevinu odstranit tak, aby neomezovala ani jinak neohrozila
veřejné prostranství či komunikaci.

11. Můžete využít tuto elektronickou službu:
E-mail:
zelnava@email.cz
12. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
• Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
13. Jaké jsou související předpisy:
• Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č.114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny
14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Pokud správní orgán zamítne žádost o pokácení dřeviny, žadatel se může do 15 dnů odvolat, u Krajského
úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, podáním u Obecního
úřadu Želnava.
15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Pokuty občanům uloží správní orgán dle §87 zák. ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:
Pokuta až do výše 5000 Kč hrozí občanovi pokud:
- Nesplní ohlašovací povinnost
- Neprovede uloženou náhradní výsadbu
Pokuta až do výše 10 000 Kč hrozí občanovi pokud poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinou rostoucí
mimo les.
Pokuta až do výše 50 000 Kč hrozí občanovi pokud:
- poškodí nebo zničí památný strom
- pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucí mimo les
16. Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:
Kdy není zapotřebí povolení k pokácení stromů?
Povolení není třeba:
a) ke kácení dřevin z důvodu pěstebních za účelem obnovy porostů nebo provádění výchovné probírky
porostů
b) ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto dřeviny nejsou významným krajinným prvkem, na pozemcích
fyzických osob, jestliže tyto pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí (obvod kmene 80
cm ve výšce 130 cm nad zemí)
c) ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda
značného rozsahu . Avšak ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je – Obecnímu úřadu
Želnava do 15 dnů od provedení kácení
d) ke kácení dřevin při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např.zákon č.254/2001 Sb o vodách ).
Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně (nejméně 15 dní předem) Obecnímu úřadu Želnava,
který je může pozastavit, omezit nebo zakázat

