Postup při požadavku o kácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví
Města Klobouky u Brna
Tento návod by měl řešit postup podání a následného řešení požadavků fyzických i právnických
osob na kácení dřevin rostoucích mimo les rostoucích na pozemcích ve vlastnictví Města Klobouky
u Brna vkatastrálním území Klobouky u Brna .
Dřevina rostoucí mimo les (dále jen „dřevina“) je podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. g) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, strom či keř rostoucí je
dnotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní
fond.
Podle ustanovení § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů podává žádost
o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný
uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřevina rostoucí mimo les roste.
Zvýše uvedeného ustanovení vyhlášky vyplývá, že žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích na
pozemcích ve vlastnictví Města Klobouky u Brna nemůže podat ani osoba, která strom sama
vysadila, pokud k pozemku, na kterém dřevina roste, nemá nájemní nebo uživatelský vztah.
A) Osoba je nájemcem či oprávněným uživatelem pozemku, na kterém dřevina roste:
1. Žadatel o povolení ke kácení dřevin požádá Radu města Klobouky u Brna (dále jen „Rada“),
která je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti, o souhlas s kácením.
Žádost musí obsahovat všechny povinné náležitosti stanovené ve vyhlášce č. 395/ 1992
Sb., včetně náležitého zdůvodnění požadavku kácení.
2. Rada si vyžádá stanovisko Komise životního prostředí (dále je „Komise“).
3. Komise provede místní šetření za účasti žadatele, se kterým dohodne podmínky případného
provedení náhradní výsadby.
4. Komise předá na formuláři žádosti o povolení ke kácení dřevin Radě své stanovisko včetně
navržené náhradní výsadby.
5. Rada na nejbližším zasedání rozhodne o vydání souhlasu nebo nesouhlasu k žádosti o
povolení ke kácení.
6. V případě souhlasu s kácením požádá žadatel Městský úřad Klobouky u Brna, který je
příslušným orgánem státní správy ochrany přírody, o vydání povolení ke kácení dřevin.
Orgán ochrany přírody žádost projedná v režimu správního řízení.
B) Osoba není nájemcem ani oprávněným uživatelem pozemku:
1. Fyzická nebo právnická osoba navrhne Radě, aby požádala Městský úřad Klobouky u Brna
o povolení ke kácení dřevin. Návrh musí obsahovat všechny povinné náležitosti stanovené
ve vyhlášce č. 395/ 1992 Sb, včetně náležitého zdůvodnění požadavku.
2. Rada si vyžádá stanovisko Komise životního prostředí (dále jen „Komise“).

3. Komise provede místní šetření za účasti navrhovatele, se kterým dohodne podmínky
případného provedení náhradní výsadby.
4. Komise předá na formuláři žádosti o povolení ke kácení dřevin Radě své stanovisko včetně
navržené náhradní výsadby.
5. Rada na nejbližším zasedání rozhodne o podání nebo nepodání žádosti o povolení ke kácení
dřevin na Městský úřad Klobouky u Brna, který žádost projedná v režimu správního řízení.
Povinné náležitosti žádosti o povolení ke kácení dřevin:
–
–
–
–
–
–
–

jméno, adresa a datum narození fyzické osoby, IČ u právnické osoby (pokud je nájemcem
nebo oprávněným uživatelem pozemku)
kontaktní telefon pro dohodnutí termínu místního šetření Komise
specifikace dřevin, které mají být káceny (druh, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí a
přibližné stáří) nebo velikost plochy souvislého porostu keřů
parcelní číslo pozemku, na kterém se dřeviny nachází
doložení nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele
zdůvodnění žádosti
situační zákres dřevin v katastrální mapě

Formuláře žádosti o povolení ke kácení dřevin lze získat na Městském úřadě Klobouky u Brna v
kanceláři tajemnice a jsou zveřejněny také na internetových stránkách Města Klobouky u Brna:
http://www.kloboukyubrna.eu/formulare
Další informace ve věci podání žádosti a povolování kácení dřevin poskytne MěÚ Klobouky u
Brna, kancelář tajemnice, tel. 519 361 572, e-mail: tajemnice@kloboukyubrna.cz

