OBEC MORAŠICE
Morašice č.p. 59, 535 01 Přelouč
IČO: 580678
OZNÁMENÍ
kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Oznamovatel - jméno nebo název:

...............................................................................................

Datum narození nebo IČ:

............................................................................................

Adresa trvalého pobytu nebo sídlo:

............................................................................................

Adresa pro doručování:

............................................................................................

je-li odlišná od adresy trvalého pobytu nebo sídla

Specifikace dřevin:
druh

obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí

počet

číslo pozemku

k.ú.

v případě potřeby uveďte další dřeviny na druhou stranu

Velikost souvislé plochy zapojených porostů dřevin:

.... m

2

Termín provedení kácení: ...............................................
Zdůvodnění kácení:

Dne:

................................

Podpis oznamovatele: ................................

* fyzická osoba k čitelně napsanému jménu připojí svůj podpis
* právnická osoba k čitelně napsanému jménu a funkci osoby oprávněné jednat za ní navenek
připojí podpis této osoby a razítko, oprávnění je tato osoba povinna prokázat

Přílohy:
1/ doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či doložení nájemního či jiného
uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les
2/ situační zákres stromů nejlépe do snímku z katastru nemovitostí.
3/ jiné (např. plná moc vlastníků či spoluvlastníků pozemků, na nichž se dřeviny nachází, obsahující
souhlas k pokácení dřeviny a pověření k zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les, fotografie dřeviny, projekt pro náhradní výsadbu apod.)

Podle dle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, povolení není
třeba ke kácení dřevin:
1/ z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů
Výchovné probírky znamenají kácení v přehoustlých porostech s cílem uvolnit cenné stromy. Vytváří se
lepší plošné a prostorové uspořádání dřevin a poměr světla a stínu v porostu. Týká se to i odstraňování
krátkověkých rychle rostoucích dřevin, pokud se uvolňují dlouhověké cílové základní dřeviny. Probírka
může zasáhnout celou plošnou výměru porostu nebo jen jeho část, ale vždy porost zůstane zachován na
celé původní výměře jako celistvá hmota, třebaže s menším počtem jedinců, ale bez prázdných míst tak
velkých, že by okolní ponechané dřeviny toto prázdné místo dalším růstem nadzemních částí nezaplnily.
Pokud je důvodem obnova porostů, neznamená to úplnou likvidaci celého porostu, ale úplné skácení jeho
části s podmínkou následné výsadby na stejné výměře. To znamená, že na určitém místě porostu může
vzniknou dočasně prázdné místo. Pokud by k následné výsadbě v celém rozsahu nedošlo, jednalo by se o
nepovolené kácení.
2/ při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů
jde-li o kácení dřevin při údržbě břehových porostů při správě vodních toků, při odstraňování dřevin
v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy
3/ z důvodů zdravotních
Znamená odstranění dřeviny napadené závažnou chorobou nebo invazním škůdcem. Ne každé ochoření
je důvodem ke skácení, zejména ne výskyt některých hub, hnilob, mšic, housenek motýlů, housenic,
klíněnky apod. Závažným ochořením mohou být tracheomykózy (např. grafióza jilmů), nebo masívní
výskyt podkorního hmyzu s nebezpečím šíření (např. kůrovců na smrku v blízkosti smrkových lesních
porostů).
Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody,
který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo
rozsahu zvláštního oprávnění.
Obecní úřad Morašice přijímá oznámení kácení v celém pověřeném území.
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 toků4) 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 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 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.

