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1. Obec a
orgány ochrany přírody a krajiny
OBEC

= SAMOSPRÁVA
+
PŘENESENÁ PÚSOBNOST
(vlastník, správce)
(stát, úřad)
- dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů
- dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.
§ 7 (1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen
"samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do
samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen
způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být
omezen jen zákonem.

(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává
tento orgán jako svou přenesenou působnost (§ 61 a násl.).
Není-li v obci zřízena funkce tajemníka obecního úřadu nebo není-li
tajemník obecního úřadu ustanoven, plní jeho úkoly starosta.

2. Zmocnění k ochraně MLD – samostatná působnost
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
VLASTNICTVÍ
§ 507
Součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé.
OBTĚŽOVÁNÍ NAD MÍRU ÚNOSNOU
§ 1013
Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk,
otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře
nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.
Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na
stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.
§ 1016
(1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku.
To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.
OŘEZ VĚTVÍ
(2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným
způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho
pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu.
Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.
(3) Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez
dalších omezení.
STROMY NA HRANICI
§ 1017
(1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení
stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je
odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného,
platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od
společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy
rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.
SPORNÉ VLASTNICTVÍ
§ 1067
Strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen. Vyrůstá-li kmen na hranici pozemků různých
vlastníků, je strom společný.

3. Zmocnění k ochraně MLD – přenesená působnost
Obecní úřad ve své přenesené působnosti dle ustanovení §
75, odst.1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny ve znění platných předpisů (dále jen „zákon“),
je orgánem státní správy v ochraně přírody.
Orgány ochrany přírody (dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, ZOPaK)
Orgány ochrany přírody :
a) obecní úřady,
b) pověřené obecní úřady,
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

ZOPK § 76 Obecní úřady (OÚ, I.stupně)
s výjimkou
území národních parků, národních přírodních rezervací,
národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních
památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území
(NP, NPR, NPP, PR, PP)
povolují kácení dřevin podle § 8 odst. 1,
ukládají náhradní výsadbu podle § 9 a
vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
podle § 9 odst. 2

ZOPK §76 (2) Pověřené obecní úřady (POÚ, II.stupně)
s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí,
národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních
přírodních památek, přírodních památek a jejich ochranných pásem
(NP, CHKO, NPR, NPP, PR, PP),
b) sjednávají a zrušují smlouvy o smluvně chráněném
památném stromu podle § 39 a § 45 odst. 2; projednávají záměry na
vyhlášení památných stromů podle § 55 odst. 1, vydávají rozhodnutí
o vyhlášení památných stromů podle § 46 odst. 1, vymezení jejich
ochranných pásem podle § 46 odst. 3 a zrušení ochrany památných
stromů podle § 46 odst. 4; předávají dokumentaci o památných
stromech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního
seznamu podle § 47 odst. 1,
c) vydávají souhlasy k ošetřování památných stromů
podle § 46 odst. 2, souhlasy ke stanoveným činnostem v
ochranných pásmech památných stromů podle § 46 odst. 3,
povolují výjimky ze zákazů u památných stromů podle § 56 odst.
1 a uzavírají dohody podle § 56 odst. 5, jde-li o památné stromy.

ZOPK § 77 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
(ORPÚ, III.stupně)
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním
obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich
ochranná pásma,
h) přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují
o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8
odst. 2 a 4,

(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností dále ve svém
správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich
ochranná pásma anebo o vojenské újezdy,
vykonávají státní správu v ochraně
přírody a krajiny, není-li příslušný jiný
orgán ochrany přírody.

Na doplnění další potřebná zmocnění orgánu ochrany přírody :
ZOPK § 7 Ochrana dřevin
Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně
nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana podle zvláštních předpisů.
Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les je nedovolený zásah, který
způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo
bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.
ZOPK § 8 Povolení ke kácení dřevin
a) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody.
b) Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
podává - vlastník pozemku
- nájemce nebo jiný oprávněný uživatel
vždy se písemným souhlasem vlastníka pozemku, na
kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.
c) Povolení lze vydat ze závažných důvodů
po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

ZOPK

§ 8, odst.1

(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu
ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak.
Povolení lze vydat ze závažných důvodů po
vyhodnocení funkčního a estetického významu
dřevin.
Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích
může orgán ochrany přírody vydat jen
po dohodě se silničním správním úřadem a
povolení ke kácení dřevin u železničních
drah
může orgán ochrany přírody vydat jen
po dohodě s drážním správním úřadem.

13/1997 Sb., ZÁKON o pozemních komunikacích ve znění pozd.předpisů
§ 11 Silniční pozemek
(1) Silničním pozemkem se rozumí pozemky, na nichž je umístěno těleso dálnice, silnice a
místní komunikace a silniční pomocný pozemek.
(2) Těleso dálnice nebo těleso silnice a místní komunikace mimo území zastavěné
nebo zastavitelné je ohraničeno spodním okrajem a vnějšími okraji stavby pozemní komunikace,
kterými jsou vnější okraje zaoblených hran zářezů či zaoblených pat náspů, vnější hrany silničních
nebo záchytných příkopů nebo rigolů nebo vnější hrany pat opěrných zdí, tarasů, koruny obkladních
nebo zárubních zdí nebo zářezů nad těmito zdmi.
(3) Těleso průjezdního úseku silnice je ohraničeno šířkou vozovky s krajnicemi mezi
zvýšenými obrubami chodníků, zelených pásů nebo obdobných ploch. Na náměstích a podobných
prostranstvích je šířkou průjezdního úseku šířka pruhu odlišeného od okolního povrchu druhem nebo
materiálem vozovky nebo plochými rigoly, a není-li ani jich, šířka pruhu odpovídající šířce vozovky s
krajnicemi navazujících úseků silnice. V ostatních případech je průjezdní úsek dálnice nebo průjezdní
úsek silnice ohraničen obdobně jako v odstavci 2.
(5) Silniční pomocný pozemek je pruh pozemku přilehlého po obou stranách k tělesu
dálnice, silnice nebo místní komunikace mimo souvisle zastavěné území obcí, který slouží účelům
ochrany a údržby dálnice, silnice nebo místní komunikace, pokud tyto pozemky jsou ve vlastnictví
vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace.
§ 15 Silniční vegetace
(1) Silniční vegetace na silničních pomocných pozemcích a na jiných vhodných pozemcích
tvořících součást dálnice, silnice nebo místní komunikace nesmí ohrožovat bezpečnost užití
pozemní komunikace nebo neúměrně ztěžovat použití těchto pozemků k účelům údržby těchto
komunikací nebo neúměrně ztěžovat obhospodařování sousedních pozemků.
(2) Na návrh příslušného orgánu Policie České republiky nebo po projednání s ním
nebo na návrh silničního správního úřadu nebo po projednání s ním je vlastník popřípadě
správce dálnice, silnice a místní komunikace oprávněn v souladu se zvláštními předpisy 3)
kácet dřeviny na silničních pozemcích.
3) § 8 odst. 2 a 4, § 46 a násl. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.

266/1994 Sb., ZÁKON o dráhách, ve znění pozd.předpisů
Změna: 189/1999 Sb., 23/2000 Sb., 71/2000 Sb., 132/2000 Sb., 23/2000 Sb.(část), 77/2002
Sb., 175/2002 Sb., 320/2002 Sb., 103/2004 Sb., 1/2005 Sb., 191/2006 Sb., 181/2006 Sb.,
186/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 377/2009 Sb., 227/2009 Sb., 309/2002 Sb.

§ 10 Ochrana dráhy
(1) Vlastníci nemovitosti v sousedství dráhy jsou povinni strpět, aby na
jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy,
padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí
výstavbou nebo provozem dráhy nebo přírodními vlivy; vznikne-li toto nebezpečí z
jednání těchto vlastníků, jsou povinni učinit nezbytná opatření na svůj náklad.
O rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede,
rozhodne drážní správní úřad.

Pozor !
Ořez nebo průřez dřevin je právem a
povinností vlastníka stromu a
nevztahuje se na něj povinnost žádat o
povolení.
Žádný orgán ochrany přírody
nevydává povolení k ořezání
dřevin, s výjimkou památných
stromů !
Důležitá je ale kvalita a odbornost
ořezání, protože nesmí dojít k trvalému
poškození dřeviny. Poškozování a ničení
dřevin rostoucích mimo les je
nedovolený zásah, který způsobí
podstatné a trvalé snížení jejich
ekologických a estetických funkcí nebo
způsobí jejich odumření, a je důvodem
k uložení značné pokuty.

4. Omezení kompetencí správních orgánů
1. Dřeviny chráněné jako památné
- ZOPK § 46
2. Dřeviny chráněné jako zvláště chráněný rostlinný druh
- ZOPK § 48 Zvláště chráněné rostliny a živočichové
3. Dřeviny jako biotop zvláště chráněného živočiš. nebo rostlinného druhu
- ZOPK § 50 Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů
4. Dřeviny ve zvláště chráněném území
- ZOPK § 14 (2) Kategorie zvláště chráněných území
5. Dřeviny rostoucí v území Natura 2000
- ZOPK § 3 odst 1r)
6. Dřeviny ve významném krajinném prvku
- VKP registrované, ze zákona, v EVL Natura 2000
7. Dřeviny jako součást krajinného rázu
- ZOPK §12 Krajinný ráz
8. Dřeviny a ochrana volně žijících ptáků
- ZOPK § 5a Ochrana volně žijících ptáků
9. Dřeviny chráněné památkovou péčí
- Zákon 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozd.předpisů
10. Dřeviny rostoucí na pozemcích vedených
v katastru nemovitostí jako les
- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
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