OBECNÍ ÚŘAD FRYČOVICE
Fryčovice čp. 83, 739 45 Fryčovice

ŽÁDOST
O POVOLENÍ kácení dřevin rostoucích mimo les
dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů
ŽADATEL1:

_____________________________________________

(jméno a příjmení / název nebo obchodní firma)

Datum narození / IČ:

_____________________________________________

Místo trvalého pobytu / sídlo:

_____________________________________________

Adresa pro doručování:

_____________________________________________

(je-li odlišná od místa trvalého pobytu / sídla)

Telefon, e-mail, ID datové schránky: _____________________________________________
(nepovinný údaj)
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… pokud je žadatelů více, uveďte je na samostatný list

ZASTOUPENÝ na základě plné moci* / pověření* ze dne ___________________________
… fyzickou osobou _________________________________________________________
(uveďte jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování, telefon, e-mail)

___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
… právnickou osobou ______________________________________________________
(uveďte název nebo obchodní firmu, IČ, sídlo, adresu pro doručování, telefon, e-mail, ID datové schránky)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
VZTAH ŽADATELE K POZEMKU (zaškrtněte správnou odpověď)
… pozemek je ve výlučném vlastnictví žadatele
… pozemek je ve společném jmění manželů
… pozemek je v podílovém spoluvlastnictví
… pozemek je v režimu podílového spoluvlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb., správu
zajišťuje společenství vlastníků
… pozemek je v režimu bytového spoluvlastnictví podle zákona č. 89/2012 Sb., správu
zajišťuje společenství vlastníků
… žadatel je nájemcem
… žadatel pozemek užívá na základě listiny doložené v příloze
… jiný (uveďte jaký) ________________________________________________________
*… nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE DŘEVIN (solitéry - samostatně rostoucí):
Počet
Obvod
Pozemek
Druh, popř. rod dřeviny
kusů
kmene2
parc. číslo
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… obvod kmene se měří ve výši 130 cm nad zemí

Katastrální území

v případě potřeby uveďte další dřeviny na volný list

SPECIFIKACE ZAPOJENÝCH POROSTŮ DŘEVIN:
Počet (ks)
Druhové, popř. rodové
nebo
Obvod
Pozemek
zastoupení dřevin
výměra
kmene3
parc. číslo
(m2)

Katastrální území

… obvod kmene se měří ve výši 130 cm nad zemí – pokud je uvedena výměra (v m2), obvod kmene se neuvádí
v případě potřeby uveďte další dřeviny na volný list
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TERMÍN PROVEDENÍ KÁCENÍ:
…v období vegetačního klidu dřevin, tj. od 1. 11. do 31. 3.
…v době vegetace, tj. od 1. 4. do 31. 10.
… jiný (uveďte jaký) ________________________________________________________
ZDŮVODNĚNÍ KÁCENÍ: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
NÁHRADNÍ VÝSADBU (zaškrtněte správnou odpověď)
navrhuji dle zpracovaného projektu (viz příloha)
navrhuji na pozemku* / pozemcích* parc. č. ___________________________________
k. ú. _______________________________ v počtu kusů _____________________________
druh dřevin__________________________________________________________________
v případě potřeby uveďte další dřeviny na volný list

PŘÍLOHY (zaškrtněte přílohu, kterou přikládáte)
identifikace dalších žadatelů
stručný popis umístění dřevin a situační zákres (např. do snímku pozemkové mapy)
doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele
k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí
písemný souhlas vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku
písemný souhlas druhého manžela s kácením, nejsou-li žadatelem oba manželé
písemný souhlas (s kácením) alespoň dvoutřetinové většiny podílových spoluvlastníků
počítané podle velikosti jednotlivých podílů, nejsou-li uvedeni jako žadatelé
plná moc pro zastupování
oprávnění k jednání za právnickou osobu, nelze-li je ověřit ve veřejném rejstříku
podklady prokazující oprávnění společenství vlastníků udělit souhlas s uložením
náhradní výsadby, to je stanovy společenství vlastníků, listiny, ze kterých vyplývá
splnění zákonných požadavků pro přijetí rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek
nebo jiného rozhodnutí vlastníků jednotek v souladu se stanovami společenství
vlastníků a s platnou právní úpravou
návrh náhradní výsadby (např. projekt)
písemný souhlas vlastníka pozemku s náhradní výsadbou, není-li žadatel vlastník
pozemku

POUČENÍ
ve věci vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“),
a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
Dle § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného 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 je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné
stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené
náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části
rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení
nebo společném územní a stavebním řízení s posouzení vlivů na životní prostředí.
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona
o ochraně přírody a krajiny), náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí, se dle ust. § 8 odst. 3 zákona o ochraně přírody
a krajiny v návaznosti na ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška“), nevyžaduje:
a)
b)
c)
d)

pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m 2,
pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé
a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,
pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území6) evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku
zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Ovocnými dřevinami jsou zpravidla myšleny dřeviny, které záměrně vysazujeme a pěstujeme za primárním účelem sklizně
a konzumace jejich plodů, jsou to angrešt, rybíz, broskvoň, hrušeň, jabloň, temnoplodec, jeřáb obecný moravský
(sladkoplodý), kdouloň, líska obecná, mandloň obecná, meruňka, morušovník, ořešák vlašský, maliník, ostružiník, slivoň,
třešeň, višeň.
Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin může podat vlastník či nájemce nebo uživatel příslušného pozemku
s písemným souhlasem vlastníka pozemku s kácením (§ 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky). Pokud má pozemek více vlastníků, není třeba,
aby podání byla učiněna současně.
V případě, že pozemek, na kterém dřevina určená ke kácení roste, je v podílovém spoluvlastnictví, musí žádost podat
alespoň dvoutřetinová většina spoluvlastníků počítaná podle velikosti jednotlivých podílů (§ 1129 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že pozemek, na kterém dřevina určená ke kácení roste, je v režimu podílového spoluvlastnictví podle zákona
č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům
a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, nebo v režimu
bytového spoluvlastnictví podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a jeho správu
zajišťuje společenství vlastníků, žádost podává společenství vlastníků na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků
jednotek nebo na základě jiného rozhodnutí vlastníků jednotek v souladu se stanovami společenství vlastníků a s platnou
právní úpravou.
V případě, že pozemek, na kterém dřevina určená ke kácení roste, je ve společném jmění manželů, žádost podávají manželé
společně nebo jeden manžel s písemným souhlasem druhého manžela (§ 714 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů)
Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu, jako jsou
u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, u právnické osoby
název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresa sídla, popřípadě jiná adresa pro doručování, 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 žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit
v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody 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, popřípadě rodového zastoupení dřevin a
d) zdůvodnění žádosti (§ 4 odst. 1 vyhlášky).
Orgán ochrany přírody může v závazném stanovisku o povolení kácení dřevin stanovit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu
ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může stanovit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou
dobu, nejvýše však na dobu pěti let (§ 9 zákona o ochraně přírody a krajiny).
Zástupcem žadatele je zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec; zástupcem žadatelů, jejichž zájmy si neodporují, může být
i společný zmocněnec nebo společný zástupce (§ 31 správního řádu).
Žadatel si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně
do protokolu. V téže věci může mít žadatel současně pouze jednoho zmocněnce. Zmocnění může být uděleno:
a) k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení,
b) pro celé řízení,
c) pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu; podpis
na plné moci musí být v tomto případě vždy úředně ověřen a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného
správního orgánu, popřípadě udělena do protokolu, nebo
d) v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona.
Zmocněnec může udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho za žadatele jednala, jen je-li v plné moci výslovně dovoleno, že tak
může učinit, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (§ 33 odst. 1, 2 a 3 správního řádu).
Za právnickou osobu jedná její statutární orgán; tvoří-li statutární orgán více fyzických osob, jedná za právnickou osobu jeho
předseda, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen, nebo její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen, nebo
vedoucí jejího odštěpného závodu nebo vedoucí jiné její organizační složky, o níž zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního
rejstříku, jde-li o věci týkající se tohoto závodu (složky), nebo její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.
Byla-li u právnické osoby zavedena nucená správa, jedná za ni nucený správce, který má podle zákona postavení jejího statutárního
orgánu, popřípadě zaměstnanci právnické osoby, které tím nucený správce pověřil. Za právnickou osobu nemůže jednat ten, jehož
zájmy jsou v rozporu se zájmy právnické osoby. Každý, kdo jedná za právnickou osobu, musí své oprávnění prokázat. V téže věci
může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba (§ 21 odst. 1, 2, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů).

Poučení jsem porozuměl(a).
Datum: ____________________
Jméno, příjmení, funkce4 ________________________________ podpis4: _________________

4

fyzická osoba k čitelně napsanému jménu a příjmení připojí svůj podpis
právnická osoba k čitelně napsanému jménu, příjmení a funkci osoby oprávněné jednat
za ní (osoba, která není vedena jako statutární orgán ve veřejném rejstříku, je povinna oprávnění
prokázat) připojí podpis této osoby a případně i razítko

