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Pojmenování (název) životní situace

Stromy – kácení stromů rostoucích mimo les
02
Základní informace k životní situaci
Situace řeší vydání povolení ke kácení stromu, který má obvod kmene více než 80cm (měřeno ve
výšce 130cm nad zemí) nebo keřového porostu o souvislé ploše nad 40m2
03
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho
nájemce či jiný oprávněný uživatel s doloženým souhlasem vlastníka. Má-li tento pozemek více
spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen i jejich jednoznačný souhlas se záměrem dřevinu pokácet.
O povolení ke kácení nemůže tedy žádat ten, kdo nevlastní pozemek, na kterém dřevina roste a
dřevinu pouze vysadil nebo o ni pečuje či je na její existenci jinak zainteresován (např. mu stíní,
překáží atd.)
04




Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání žádosti na předepsaném formuláři
doložení souhlasu vlastníka pozemku, pokud žádost nepodává vlastník ale uživatel pozemku
vyčkání vydání rozhodnutí o povolení kácení

05
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti (bod 08)
06
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Martina Vojtová – kontakt: martina.vojtova@mesto-modrice.cz, tel. 537001021
07



Jaké doklady je nutné mít s sebou
žádost (bod 08)
doklad o vlastnictví pozemku, příp. souhlas vlastníka ke kácení, není-li žadatel vlastníkem

08
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o povolení kácení (v sekci Formuláře ke stažení)
09
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Řízení je bez poplatků
10
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
do 30-ti dnů od podání žádosti
11
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Vlastník pozemku, není-li žadatelem a přihlášená občanská sdružení dle §70 zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny
12

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

13
Elektronická služba, kterou lze využít
podatelna@mesto-modrice.cz – podání lze učit pouze se zaručeným elektronickým podpisem
14
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zák. č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny
Zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
15
Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 395/1992 Sb., 189/2013
16
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Řádné a mimořádné opravné prostředky dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
17
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích § 45
18

Další informace

--19
Popis byl naposledy aktualizován
Poslední aktualizace červenec 2018
20
---

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

