Opět se mění podmínky pro kácení
stromů
V sobotu 1. listopadu začne platit nová vyhláška, kterou se mění
podmínky pro kácení stromů. Nově bude možné kácet bez povolení
ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích, a
to bez povolení. Naopak na ostatní dřeviny s obvodem kmene větším
než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou lidé potřebovat
povolení.
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Češi si tak už nebudou moci na svých zahradách kácet tyto vzrostlé stromy, jak se jim
zlíbí. Opět to bude možné pouze s povolením orgánu ochrany přírody a krajiny, což je
odbor životního prostředí místně příslušného městského úřadu.
Dosavadní vyhláška, která platila teprve od července loňského roku, volné kácení dřevin
na vlastních zahradách s výjimkou tzv. památných stromů umožňovala.
„Ke změnám jsme přistoupili z několika důvodů. Vzhledem k nejasné definici došlo v
některých částech republiky ke značnému úbytku zeleně, obdrželi jsme mnoho stížností
od veřejnosti a také přímo od měst a obcí. Vyhláška vyvolávala i mnohé sousedské spory
a administrativy úřadům naopak přibylo,“ uvedl náměstek ministra pro legislativu
Vladimír Mana.

Předchozí podoba vyhlášky podle něj navíc diskriminovala vlastníky staveb pro rodinnou
rekreaci a majitele zahrad v zahrádkářských koloniích. „V zahradách, které byly
definovány jako pozemek u rodinného či bytového domu, stavebně oplocený a
nepřístupný veřejnosti, bylo možné kácet všechny dřeviny bez povolení, ovšem tím
pádem nemohli žádné dřeviny kácet například zahrádkáři či majitelé rekreačních
objektů,“ doplnil Mana.
Definice zahrady podle katastru
Vyhláška také upravuje spornou definici zahrady, která se nově řídí katastrem
nemovitostí a zavádí tak možnost kácet ovocné dřeviny ve všech zahradách v obci, včetně
většiny nádvoří, náměstí či parků, a to zcela bez povolení.
Naopak povolení bude potřeba na kácení všech vzrostlých neovocných dřevin. „Neovocné
stromy v zahradách plní zásadní společenské funkce, jako je např. snížení prašnosti a
hluku, produkce kyslíku atp. Je tedy i ve veřejném zájmu, aby se ke kácení přistupovalo
s respektem,“ konstatoval náměstek ministra pro ochranu přírody Vladimír Dolejský.
Ochránci přírody od loňska upozornili na několik případů zbytečného kácení lip, dubů,
nebo i dalších druhů prastarých stromů, které měly významnou zdravotní a krajinářskou
hodnotu. Vlastníci cenných stromů je také často pokácí jen kvůli tomu, že nechtějí hrabat
listí, nebo si chtějí zajistit topení na zimu.
O povolení pokácet vzrostlé neovocné dřeviny bude zapotřebí žádat u orgánu ochrany
přírody, tedy na obecním či městském úřadu. Správní úkon nebude podle ministerstva
životního prostředí stát žadatele ani korunu. Ve lhůtě 30 dnů bude pak mít orgán
ochrany přírody povinnost rozhodnout.
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Upozornění - Změny v povolování kácení dřevin|
Dne 1.11.2014 nabyla účinnosti novela vyhlášky MŽP č.
189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která
vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 222/2014 Sb..
Ta mění § 3 písm. d) vyhlášky 189/2013 Sb., tak, že ruší
možnost kácení dřevin bez povolení pro „stromy rostoucí v
zahradách“.
Podle nové úpravy není potřeba povolení ke kácení pro ovocné
dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných
v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná
plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití
pozemku zeleň.
V praxi to znamená, že ovocné dřeviny může jejich vlastník
pokácet bez povolení stejně u chaty jako u rodinného domu, pokud jeho pozemek splňuje podmínku,
že je v zastavěném území obce (dříve se říkalo intravilán) a je evidovaný v katastru nemovitostí jako
druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití
pozemku zeleň. Ostatní dřeviny kácet bez povolení nelze ani na vlastní zahradě.

Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin
(1) Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání
podle správního řádu 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.
(2) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání
podle správního řádu 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 oznamovatele k příslušným
pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením,
není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení
dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků 4) a při odstraňování dřevin v
ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto
soustav5),
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, 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,
d) zdůvodnění oznámení a
e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly
splněny podmínky pro tento postup.
(3) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona), které bylo provedeno složkami integrovaného
záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo
při ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a
číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.

