Městský úřad Rotava
Odbor ekonomiky a majetku
Sídliště 721, 357 01 Rotava
Tel. +420 359 574 135, e-mail: podatelna@rotava.cz

ŽÁDOST
O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA KE KÁCENÍ DŘEVIN PRO STAVEBNÍ ZÁMĚRY
(dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 189/2013
Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení)
Před vyplněním žádosti si přečtěte pokyny uvedené na zadní straně.

Údaje o žadateli:
jméno, příjmení / obchodní jméno:
Datum narození / IČO:
Adresa trvalého pobytu / sídlo:
Tel.,mobil:

Adresa pro doručování: (uvést v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu či sídla)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....

Předmět žádosti
Pozemek p.č.

Katastrální území

Druh dřeviny

Počet

Obvod kmene ve výšce 130 cm
nad zemí (plocha keřů v m2)

Odůvodnění žádosti – stavební záměr (název stavby)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
........

Návrh náhradní výsadby:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....
V .................................. dne ........................
.........................................................
Podpis (razítko) žadatele a všech vlastníků pozemku

Důležité informace pro žadatele:


Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les může podat pouze vlastník
pozemku, na kterém dřeviny rostou, jeho nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se
souhlasem vlastníka (viz přílohy uvedené níže).



Povolení ke kácení je nutné pro dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm naměřeném ve
výšce 130 cm. Ne vždy však platí toto obecné pravidlo (viz. upřesňující body níže).



Dle novelizace zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, platné od 1.1.2018 je ke kácení dřevin pro účely stavebního
záměru nezbytné vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody. To se týká
pouze záměrů povolovaných v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů
na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném
územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Toto závazné
stanovisko bude součástí výrokové části rozhodnutí stavebního úřadu.



Povolení orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin je nadále potřeba pro kácení
dřevin za účelem realizace stavebního záměru podléhajícího pouze ohlášení a
stavebního záměru, pro nějž bude vydán územní souhlas.



Dle dosavadní judikatury je v rámci stavby povinností orgánu ochrany přírody vždy
ukládat náhradní výsadbu. V případě, že náhradní výsadba nebude navržena v
žádosti, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění, popřípadě uloží náhradní výsadbu
orgán ochrany přírody dle svého uvážení.



Dle změny vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
účinné od 1. listopadu 2014 není nutné povolení ke kácení ovocných dřevin
rostoucích v zastavěném území obce na pozemcích evidovaných v katastru
nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha – zeleň.



V případě kácení větší souvislé plochy dřevin je třeba si ověřit, zda pro tento úkon
není nutné povolení ke kácení. Povolení ke kácení je nutné pro zapojený porost
dřevin přesahujících 40 m2. Zapojený porost dřevin je soubor dřevin, v němž se
nadzemní čísti dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají,
s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin
měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm (jestliže některá z dřevin
v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina).



Povolení není třeba pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru
nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.



Povolení ke kácení je nutné vždy (bez ohledu na naměřený obvod), je-li dřevina
součástí významného krajinného prvku (rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera,
údolní nivy a dále významné krajinné prvky registrované orgánem ochrany přírody.
nebo je-li součástí stromořadí. Za stromořadí se považuje souvislá řada nejméně
deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Chybí-li v některém úseku souvislé řady
nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást
stromořadí (za stromořadí se nepovažují stromy v ovocných sadech a plantážích
dřevin).



V případě nejasností a dotazů týkajících se problematiky povolování kácení dřevin se
obracejte na Městský úřad Rotava, odbor ekonomiky a majetku..

Pokud místo na formuláři nepostačuje, přiložte seznam dřevin na dalším listu. Žádost nemusí
být podána na tomto formuláři, musí však obsahovat všechny

Předepsané přílohy žádosti:
1) Situační zákres umístění dřeviny
2) Doklad o vlastnictví pozemku v případě, že vlastnictví nelze ověřit v KN (pokud je
vlastník zapsán v KN, není doklad o vlastnictví vyžadován)
3) Doklad o nájemním nebo uživatelském vztahu k pozemku – kopie nájemní nebo
uživatelské smlouvy (v případě nájemního nebo uživatelského vztahu)
4) Souhlas vlastníka pozemku (v případě nájemního nebo uživatelského vztahu)

