Jak řešit problémy v oblasti životního prostředí
ZELEŇ
1, Chcete či potřebujete pokácet strom na vlastním či veřejném pozemku?
Povolení ke kácení mimolesních dřevin v zastavěné i nezastavěné části města vydává podle
zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zdejší odbor stavebního
úřadu a životního prostředí (SÚaŽP) tel.: 474 616 435.
Výše uvedená informace se vztahuje na k.ú. Jirkov, tj. Jirkov, Starý Březenec, Červený
Hrádek a Jindřišská.
Kácení dřevin se povoluje v období vegetačního klidu, tj. Od 1.11. - 31.3. Pouze ve
výjimečných případech lze povolit kácení dřevin ve vegetačním období, tj. 1.4. - 31.10.
S účinností od 1.11.2014 došlo k novele vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení, která významně mění principy povolování kácení. Jako zásadní
jsou tato ustanovení:
Kácení dřevin:
Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení (§ 3 )
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného
prvku (§3/1b) nebo stromořadí, se podle §8/3 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 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru
nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném
území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha
se způsobem využití pozemku zeleň.
Vymezení pojmů:
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) zapojeným porostem dřevin soubor dřevin, v němž
se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají,
prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene

jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá
z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina,
b) společenskými funkcemi dřeviny soubor funkcí dřeviny ovlivňujících životní prostředí
člověka, jako je snižování prašnosti, tlumení hluku či zlepšování mikroklimatu; mezi
společenské funkce patří také funkce estetická, včetně působení dřevin na krajinný ráz a ráz
urbanizovaného prostředí,
c) stromořadím souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li
v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek
považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných
sadech, školkách a plantážích dřevin.
Významný krajinný prvek: je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny, utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými
krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou
jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný
krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy,
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou
jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Pokud však dřevina určená k pokácení nesplňuje výše uvedená kritéria, musí být požádán
zdejší SÚaŽP o její povolení. Toto povolení se vydává formou rozhodnutí ve správním řízení.
Žádost lze najít v sekci „Žádosti a formuláře“ popřípadě si jí můžete vyzvednout na odboru
SÚaŽP kancelář. č. 34 – Ing. Zlata Vančurová.
Úplná žádost musí obsahovat:
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jméno žadatele
adresu bydliště
pozemkové parcelní číslo a katastrální území
stručný popis umístění dřevin a situační snímek
doložení vlastnického práva či nájemního vztahu žadatele k příslušným pozemkům,
nelze-li je ověřit v KN, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením,
není-li žadatelem vlastník pozemku
specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody 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, popřípadě rodového zastoupení dřevin
zdůvodnění žádosti.

Dále není třeba povolení ke kácení v následujících případech, je zde však oznamovací
povinnost:
a) z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné
probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků,
k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy
prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně
stanoveno jinak. 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.
b) u 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. V tomto případě je nutné doložit skutečnosti
nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.
Výše uvedená oznámení se zasílají obci s rozšířenou působností, což je v tomto případě
Magistrát města Chomutova, OŽÚ,SÚaŽP.
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 soustav5),
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy, popřípadě
rody 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, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
d) zdůvodnění oznámení
e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu,
že byly splněny podmínky pro tento postup.
Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona), které bylo provedeno složkami integrovaného
záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích
anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely
(katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.
Prořez či ořez dřevin:
Pokud bude vlastník dřeviny či dřevin provádět zásahy (např. bezpečností, stabilizační či
zdravotní řezy…apod.), musí je provést tak, aby nedošlo k poškození dřeviny či dřevin.
V opačném případě hrozí tomu, kdo nepovolené zásahy provedl, pokuta. K ošetřování
a ořezům dřevin zdejší SÚaŽP nevydává žádné povolení ani souhlasné stanovisko. Jedná
se totiž o zákonnou povinnost vlastníka dřevin.
2, Jste svědkem ničení veřejné zeleně?
Volejte městskou policii tel.: 474 654 179 nebo 156, odbor SÚaŽP tel.: 474 616 435 nebo
odbor majetku města a útvar investic (MMaÚI) tel.: 474 616 443.

3, Nejste spokojeni s údržbou veřejné zeleně ve Vašem okolí?
V současné době jsou garantovány minimálně 2 seče veřejných travnatých ploch. V případě,
že v rámci této údržby budou některé pozemky ve Vašem okolí vynechány, kontaktujte zdejší
odbor MMaÚI tel.: 474 616 443.
4, Chcete sami vysadit rostliny na veřejném prostranství?
Při výsadbě je nutné vzít v úvahu ochranná pásma inženýrských sítí a z tohoto důvodu Vám
doporučujeme kontaktovat zdejší odbor MMaÚI tel.: 474 616 443, který prověří Vámi
navrženou lokalitu ze zmíněného hlediska a z hlediska územního plánu. Rovněž je možné
uzavřít dohodu o podílu města na této výsadbě podle finančních prostředků pro příslušný rok
určených pro tento účel.
5, Vypaluje někdo trávu, nebo spaluje mokré rostlinné zbytky?
Kontaktujte městskou policii tel.: 474 654 179 nebo 156, odbor SÚaŽP tel.: 474 616 435
nebo odbor MMaÚI tel.: 474 616 443.
6, Chcete nebo potřebujete zabrat veřejné prostranství?
Vzor žádosti o zábor veřejného prostranství se nachází na www.jirkov.cz a informace s tím
související budou poskytnuty na zdejším odboru MMaÚI tel.: 474 616 443.

VETERINÁRNÍ PÉČE
1, Našli jste toulavého psa?
Kontaktujte MVDr. Halounka tel.: 474 654 160 (útulek) nebo mobil tel.: +420 603 272 706,
nebo městskou policii tel.: 474 654 179
2, Našli jste volně žijící zvíře, které nemůže přežít bez lidské pomoci?
Kontaktujte Podkrušnohorský lesopark tel.: 474 629 917, nebo MVDr. Halounka tel.: 474
654 160 (útulek) nebo mobil tel.: +420 603 272 706.
3, Došlo k napadení člověka zvířetem?

Kontaktujte Policii ČR – oddělení Jirkov tel.: 974 447 500, vyhledejte pomoc ošetřujícího
lékaře – nebezpečí vztekliny.
4, Našli jste uhynulé zvíře?
V případě , že jste našli uhynulé zvíře, kontaktujte MVDr. Halounka tel.: 474 654 160
(útulek) nebo mobil tel.: +420 603 272 706, nebo zdejší odbor MMaÚI tel.: 474 616 443.
Uhynulá zvířata musí být odevzdány do kafilerního boxu.
5, máte zájem o pejska z útulku?
MVDr. Halounka mobil tel.: +420 603 272 706 nebo přímo útulek v Jirkově tel.: 474 654
160.
6, Jste svědkem týrání zvířete?
Kontaktujte veterinární inspektorát v Chomutově tel.: 474 628 274 nebo Městskou policii
tel.: 474 654 179, nebo zdejší odbor SÚaŽP tel.: 474 616 435. Příslušný rozhodnout ve věci
je odbor ŽP Magistrátu města Chomutova tel.: 474 637 948.
7, V případě výskytu hlodavců mimo kanalizaci.
Jedná se o 3. stupeň zamoření – vysoké zamoření (stopy velmi
časté, hlodavce lze spatřit běžně i ve dne), tuto informaci je nutné
předat zdejšímu odboru MMaÚI tel.: 474 616 443. Povinnost
provedení deratizace je stanovena vlastníku nemovitosti. Položení
návnad na veřejném prostranství zajistí zdejší MMaÚI.

ODPADY
1, Byli jste svědky založení nepovolené skládky?
Vzhledem k tomu, že je nutné okamžitě zjistit totožnost pachatele, kontaktujte Městskou
policii tel.: 474 654 179 nebo odbor MMaÚI tel.: 474 616 443.
2, Jste fyzická osoba s oprávněním k podnikání nebo právnická osoba a Vaší činností
vzniká odpad?
Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění,
musíte mít zajištěné využití nebo zneškodnění těchto odpadů.
3, Jste vlastníkem pozemku, na kterém se nachází nepořádek
a dochází tím k narušování vzhledu obce?
Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, musíte
tento nepořádek odstranit na vlastní náklady.

VODA
1, Byli jste někdy svědky znečištění vod?
Vzhledem k tomu, že je nutné okamžitě zjistit totožnost pachatele, kontaktujte Městskou
policii tel.: 474 654 179 nebo Policii ČR – oddělení Jirkov tel.: 974 447 500 nebo odbor ŽP
Magistrátu města Chomutova tel.: 474 637 942 popřípadě odbor SÚaŽP tel.: 474 616 435.
2, Chcete nakládat s povrchovými nebo podzemními vodami?
Jestliže jste fyzická osoba, fyzická osoba s oprávněním k podnikání nebo
právnická osoba obraťte se na odbor ŽP Magistrátu města Chomutova
tel.: 474 637 942. Formuláře žádostí o nakládání s vodami se nachází na
http://www.chomutov-mesto.cz
3, Co dělat v případě ropné havárie?
Kontaktujte Hasičský záchranný sbor tel.: 150 dále Městskou policii
tel.: 474 654 179 nebo Policii ČR – oddělení Jirkov tel.: 974 447 500
nebo odbor ŽP Magistrátu města Chomutova tel.: 474 637 942.
4, Co dělat při zatopení vaší nemovitosti v případě extrémních vodních srážek?
Obraťte se s žádostí o pomoc na Sbor dobrovolných hasičů v Jirkově tel.: 474 659 456. V
případě ucpání kanalizace je nutné se obrátit na jejího správce tj. u dešťové kanalizace
Krušnohorské služby a.s. tel.: 474 699 462 nebo u splaškové kanalizace SčVK tel.: 474 667
065.

OVZDUŠÍ
1, Jste svědky spalování odpadů?
Vzhledem k tomu, že je nutné okamžitě zjistit totožnost pachatele, kontaktujte Městskou
policii tel.: 474 654 179 nebo Policii ČR – oddělení Jirkov tel.: 974 447 500 nebo odbor ŽP
Magistrátu města Chomutova tel.: 474 637 942.
.2, Chcete si udělat táborák?
Jako palivo použijte suchou přírodní dřevní hmotu. V případě použití zahradních krbů nebo
grilovacích zařízení lze spalovat kromě suché dřevní hmoty také dřevěné uhlí, dřevěné brikety
a plynná paliva určená výrobcem. Uvedené materiály nesmí být kontaminovány chemickými
látkami. Doporučujeme ohlásit oheň Sboru dobrovolných hasičů v Jirkově tel.: 474 659 456.
3, Co dělat v případě smogové situace?
Omezte provoz motorových vozidel a využijte městskou
hromadnou dopravu.

