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V tomto čísle ZPRÁV OBECNÍHO ÚŘADU ČESKÉ MEZIŘÍČÍ
přinášíme informace o dění v obci

ROZSVĚCENÍ OBECNÍHO VÁNOČNÍHO STROMU
Kvapem se blíží čas adventní a s ním spojené stavění vánočního stromu
před Obecním úřadem. Mnozí občané si jistě pamatují na loňský stříbrný
smrk, který se na 2 měsíce stal nádhernou dominantou centra obce (viz
obr). Pro letošní rok je připraveno rozsvěcení stromu spolu s pásmem
adventních písní p. Svědíka, s trubači na kostelní věži, vánočním vystoupením našich předškoláků a občerstvením na chodníku. Začátek
v 18.00 h, srdečně zve OÚ.

KÁCENÍ STROMŮ A ZÁKONY
Mnozí majitelé nemovitostí v obci jsou postaveni před problém, co s poškozeným,
přerostlým nebo nemocným stromem. Rozhodne-li se občan zbavit dřeviny rostoucí na
jeho vlastním pozemku, měl by vědět, za jakých podmínek toto může provést:
Všechny dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny před poškozováním a ničením. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení
příslušného obecního úřadu. Povolení ke kácení lze vydat jen za závažných důvodů po
vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny. Důvodem k povolení kácení
není ani zastínění objektu ani to, že ze stromu padá listí a zanáší okapy. Zákon chrání
dřevinu nejen před pokácením, ale i před poškozením. Tzv. „ořez“ koruny stromu nelze
zákonem ani vyhláškou povolit. Zásahy do habitu stromu musí být pečlivě zváženy a
minimalizovány. Je-li takový zásah shledán orgánem ochrany přírody jako poškození
stromu, bude tomu, kdo se přestupku dopustil, uložena pokuta do 10 000,- Kč, poškodíli skupinu dřevin pak do 50 000,- Kč. Právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu
podnikatelské činnosti přitom hrozí pokuta až 500 000,- Kč. Hranice pokut je stejná jako
pro případy nepovoleného kácení.

KÁCENÍ STROMŮ Z POHLEDU PLATNÉ LEGISLATIVY
V prosinci roku 2009 došlo ke změnám legislativy upravující kácení dřevin rostoucích mimo
les. Novela tohoto zákona v podobě zákona č. 349/2009 Sb. platná od 1.12.2009 přinesla změny
především pro právnické osoby, fyzické osoby podnikající a pro správce inženýrských sítí,
vodních toků a komunikací. Prováděcím předpisem k tomuto zákonu je vyhláška ministerstva
životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. v platném znění (dále jen „vyhláška“).
Možnosti kácení nově platné po 1.12.2009 od nejjednoduššího po nejsložitější:
1. Kácení bez povolení nebo ohlášení je podle § 8 odst. 3 zákona možné u dřevin, které:
- nejsou součástí významného krajinného prvku podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona (např.
rybníku, jezera, vodního toku nebo údolní nivy) nebo součástí registrovaného významného
krajinného prvku podle § 6 zákona (jejich přehled vede územně příslušný pověřený obecní
úřad, odbor životního prostředí),
- mají obvod kmene (stromy) do 80 cm měřený ve výšce 130 cm nad zemí nebo celk. plochu
do 40 m2 (souvislé keřové porosty) podle § 8 odst. 2 vyhlášky. (80 cm obvodu kmene
odpovídá přibližně 25 cm průměru kmene). Průměr kmene zjistíte z jeho obvodu, např.
pomocí krejčovského nebo svinovacího metru a toto číslo (v cm) následně vydělíte číslem
3,14. Výsledkem je přibližný průměr stromu v dané výšce v cm.
Zde došlo po novele k největší změně, poněvadž doposud mohly takto kácet pouze osoby
fyzické nepodnikající, a to jen na pozemcích, které samy užívaly. Nově takto mohou kácet
i fyzické osoby podnikající a všechny právnické osoby a nevyžaduje se již ani podmínka, že
musí tyto pozemky užívat.
2. Kácení ohlašované 15 dní zpětně je kácení dřevin z bezpečnostních důvodů podle § 8 odst.
4 zákona: Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně
ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek
provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

U tohoto kácení nedošlo po novele k žádné změně a dále platí, že dřevina musí svým stavem ohrožovat život, zdraví nebo majetek zřejmě a bezprostředně. Nelze tak připustit preventivní kácení
zdravých dřevin, které by mohly působit škodu pádem při extrémním počasí.
Orgán ochrany přírody může podle § 9 odst. 1 zákona ve svém rozhodnutí o povolení kácení
dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé
pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu,
nejvýše však na dobu pěti let. Další podrobnosti k ukládání náhradních výsadeb nebo finančních
odvodů uvádí další odstavce § 9 zákona.
KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ K OCHRANĚ DŘEVIN
OBECNÍ ÚŘAD
- povoluje kácení dřevin,
- je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin v případě, kdy k němu
podle zákona není třeba povolení,
- ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě.
POVĚŘENÝ OBECNÍ ÚŘAD
- vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje, popř. ruší jejich ochranu.
OBECNÍ ÚŘAD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
- je oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která
by mohlazpůsobit nedovolenou změnu části přírody, popř. takovou činnost zakázat
(§ 66 zák. 114/1992 Sb.),
- ukládá pokuty za poškození či pokácení (zničení) dřeviny bez povolení.
KRAJSKÝ ÚŘAD
- je oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která
by mohla způsobit nedovolenou změnu části přírody, popř. takovou činnost zakázat
(§ 66 zákona 114/1992 Sb.),
- rozhodují o odvolání proti rozhodnutím obecních úřadů.
PŘESTUPKY A SANKCE
Fyzické osoby:
Kdo nesplní ohašovací povinnost nebo neprovede náhradní výsadbu - pokuta do 5 000 Kč;
Kdo poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les - pokuta do 10 000 Kč;
Kdo poškodí nebo zničí památný strom; pokácí bez povolení nebo závažně poškodí
skupinu stromů - pokuta do 50 000 Kč.
Právnické osoby a fyzické osoby při podnikatelské činnosti:
Kdo poškodí nebo zničí památný strom; poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo
skupinu dřevin; nesplní ohlašovací povinnost; nesplní povinnost náhradní výsadby
- pokuta do 500 000 Kč.
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