Administrativa kácení dřevin rostoucích mimo les na území okresu Rokycany
Stav k 15. lednu 2015. Nevztahuje se na dřeviny rostoucí na lesních pozemcích, na památné stromy a na zvláště chráněné druhy dřevin.
Další případy kácení dřevin, které nepochybně mohou nastat, ale nejsou v tomto přehledu uvedeny, je lépe projednat s pracovníky odboru životního prostředí MěÚ Rokycany!
Kácené dřeviny:
Kácení ovocných dřevin na pozemcích vedených
v KN jako zahrada, zastavěná plocha
a nádvoří, ostatní plocha zeleň, a to
v zastavěném území obce
Kácení dřevin rostoucích na pozemcích vedených
v KN jako plantáž dřevin
Kácení jednotlivých dřevin, jejichž obvod kmene
ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm
(s výjimkou dřevin rostoucích ve stromořadí nebo
v zapojených porostech dřevin)

Vlastník pozemku podává:

Vysvětlivky, poznámky:

Není třeba povolení ani oznámení

Seznam ovocných dřevin stanoví ministerstvo.
Nejčastější dotaz směřuje na ořešák královský –
ořešák královský je ovocnou dřevinou

Není třeba povolení ani oznámení

Není třeba povolení ani oznámení

Kácení jiných než ovocných dřevin
na pozemcích vedených v KN jako zahrada,
zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha
zeleň, pokud obvod kmene dřevin ve výšce
130 cm nad zemí přesahuje 80 cm

Žádost o povolení ke kácení!

Žádost o povolení ke kácení!

Žádost o povolení ke kácení!

Kácení všech dřevin ve významném krajinném
prvku (VKP)

Žádost o povolení ke kácení!
Požádat o vydání souhlasu se zásahem
do významného krajinného prvku

Kácení dřevin, jejichž stavem je zřejmě
a bezprostředně ohrožen lidský život nebo
ohroženo zdraví anebo hrozí škoda značného
rozsahu

Barevné odlišení:
Není nutné povolení ani oznámení

Obecní úřad podle katastrálního území

Stromořadím se rozumí 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 rostoucí v ovocných sadech, školkách a
plantážích dřevin
Zapojeným porostem dřevin se rozumí soubor
dřevin, v němž se nadzemní části 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
Významnými krajinnými prvky jsou mj. rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou
jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán
ochrany přírody jako významný krajinný prvek

Oznámení kácení!
Oznámení kácení!
Oznámení kácení!

Oznámení kácení!
Kácení dřevin v břehových porostech prováděné
při správě vodních toků

Pokud v zapojeném porostu dřevin roste dřevina
s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí
přesahujícím 80 cm, posuzuje se vždy jako
jednotlivá dřevina!

Například jehličnany

Kácení dřevin rostoucích v zapojených
porostech dřevin, pokud plocha káceného
zapojeného porostu přesahuje 40m2

Kácení dřevin s výrazně zhoršeným zdravotním
stavem, infekční chorobou apod.
Provádění výchovné probírky porostů dřevin
nebo kácení za účelem obnovy porostu
Kácení dřevin v ochranném pásmu plynárenské
a elektrizační soustavy při provozování těchto
soustav

Komu se podání nejčastěji adresuje:

Není třeba povolení ani oznámení

Kácení dřevin rostoucích v zapojených
porostech dřevin, pokud plocha káceného
zapojeného porostu nepřesahuje 40m2

Kácení dřevin rostoucích ve stromořadí

Omezení:

Nutno je požádat o souhlas se zásahem
do významného krajinného prvku

Oznámení o provedeném kácení! (do 15 dnů
od kácení)

Obecní úřad podle katastrálního území

Pokud v zapojeném porostu dřevin roste dřevina
s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí
přesahujícím 80 cm, posuzuje se vždy jako
jednotlivá dřevina!

Obecní úřad podle katastrálního území

Žádost o povolení kácení – obecní úřad
Žádost o souhlas se zásahem do VKP se podává
Městskému úřadu Rokycany, odboru ŽP
Podává se nejméně 15 dnů předem

Městský úřad Rokycany, odbor ŽP

Jedná se o tzv. pěstební důvody

Podává se nejméně 15 dnů předem

Městský úřad Rokycany, odbor ŽP

Oznámení o kácení dřevin většinou podává
provozovatel plynárenské nebo elektrizační
soustavy
břehovým porostem je dřevinný porost rostoucí na
břehu koryta vodního toku do 6 m u drobných
vodních toků, do 8 m u významných vodních toků
nebo do 10 m u významných vodních toků, které
jsou vodními cestami dopravně významnými, na
pobřežních pozemcích podél koryta vodního toku na
vnější straně břehové čáry nebo na pozemku, na
kterém leží koryto vodního toku; to se nevztahuje na
pozemky určené k plnění funkcí lesa

Nevztahuje se na stavební činnost související
s výstavbou nebo rekonstrukcí uvedených soustav
– zde je nutno požádat o povolení kácení

Městský úřad Rokycany, odbor ŽP

Nevztahuje se na stavební činnost v blízkosti
vodních toků nebo přímo ve vodních tocích – zde
je nutné vyžádat povolení kácení

Městský úřad Rokycany, odbor ŽP

Podává ten, kdo kácení provedl.

Požádat o povolení kácení

Nutno pořídit doklady o této skutečnosti,
například fotodokumentaci, záznam od hasičů
apod.

Podat oznámení kácení 15 dnů předem

Městský úřad Rokycany, odbor ŽP

Podat oznámení o provedeném kácení do 15 dnů
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Komu se adresují jednotlivá podání:
Mimo CHKO a chráněná území

Žádost o povolení kácení:
Obecní úřad dle katastrálního území

Oznámení o kácení, oznámení o provedeném kácení, žádost o souhlas k zásahu do VKP:
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí

Na území CHKO Křivoklátsko

Obecní úřad dle katastrálního území

Správa CHKO Křivoklátsko, Zbečno 5

Na území NPR a NPP včetně ochranných pásem

Správa CHKO Křivoklátsko, Zbečno 5

Správa CHKO Křivoklátsko, Zbečno 5

Na území PR a PP včetně ochranných pásem

Krajský úřad Plzeňského kraje, OŽP

Krajský úřad Plzeňského kraje, OŽP

CHKO = chráněná krajinná oblast (Křivoklátsko)
NPR = národní přírodní rezervace
NPP = národní přírodní památka (Vosek)
PR = přírodní rezervace (Třímanské skály, Zvoníčkovna)
PP = přírodní památka (Bašta, Ejpovické útesy, Hrádecká bahna, Jalovce na Světovině, Kakejcov, Kamenec, Kařezské rybníky, Kašparův vrch, Kateřina, Medový Újezd, Niva u Volduch, Pod starým hradem, Rokycanská stráň, Štěpánský rybník, U hřbitova)
Chráněná území zde neuvedená jsou zřízena pouze na lesních pozemcích.

Náležitosti jednotlivých podání:
Všechna podání musí obsahovat obecné náležitosti podle správního řádu a dále náležitosti stanovené vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, tj.:
Žádost o povolení kácení musí obsahovat:

Oznámení o kácení dřevin musí obsahovat:

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:

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.
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 a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení
elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,
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.
označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.

druh (= druh dřevin): každá dřevina nese dvouslovné označení druhu, například borovice lesní (borovice – rodové jméno, lesní – druhové jméno);
rod (= rod dřeviny): rod dřeviny představuje označení pouze rodovým názvem, například pouze ořešák.

Významné vodní toky v okrese Rokycany: Berounka, Kornatický potok, Klabava, Holoubkovský potok, Javornice, Zbirožský potok

