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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů - káceni 1 břízy na p.p.č. 55/49 v k.ú. Sobětice u Klatov

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí obdržel dne 27.03.2019 pod č.j. ŽP/2898/19
Vaši žádost o poskytnutí informaci dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se pokácení 1 ks břízy na pozemku
p. č. 55/49 v k.ú. Sobětice u Klatov.
Jako orgán státní správy ochrany přírody věcně příslušný dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon")
a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů k Vaši žádosti sdělujeme:

1. Žádost o povolení ke kácení vzrostlé břízy na pozemku p. č. 55/49 v k.ú. Sobětice
u Klatov zdejší úřad neobdržel.
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4. Kontroly provádí ORP Klatovy a ČŮP. Sankce dle § 87 odst. 1 písm. g) a dle § 88
odst. 1 písm. h) zákona.

5. Dle ust. § 16 odst, 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné
chemickými látkami. Tato povinnost platí jak pro fyzické, tak pro právnické osoby.

6. Dle ust. § 8 odst. 1 zákona je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany
přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po
vyhodnoceni funkčního a estetického významu dřevin. Dle ust. § 8 odst. 3 zákona
povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou
charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo
životního prostředí obecně závazným právním předpisem:
§ 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povdování jejich káceni (dále jen
,,vyhláška"):
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného
krajinného prvku nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů
dřevin nepřesahuje 40 m',

C) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu
využití jako plantáž dřevin,

d) pro ovocné dřeviny rostouci na pozemcích v zastavěném území evidovaných
v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří.

Dle sdělení jednatele SVJD Sobětice 51 byla bříza pokácena v březnu r. 2014 dle tehdy
platných právních předpisů. Dle tehdy platného ust. § 3 písm. d) výše cit. vyhlášky se
povolení ke káceni dřevin nevyžadovalo m.j. pro dřeviny rostoucí v zahradách. Dle ust. § 1
cit. vyhlášky se pro účely této vyhlášky rozumí zahradou pozemek u bytového domu nebo u
rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný
veřejnosti.
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MěÚ Klatovy, OVÚP vydal dne 27.03.2014 pod č.j. OVÚP/2067/14 územní souhlas
s umístěním stavby ,,Sobětice - oplocení pozemku" na p.p.č. 55/49 v k.ú. Sobětice u Klatov.
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