Informace ke kácení stromů, aktualizováno 3.11. 2008
Povolování kácení dřevin rostoucích

mimo les

Dřevina rostoucí mimo les je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné
krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond. Kácení dřevin se řídí
ustanoveními zák. Č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhláškou
MŽP Č. 395/92 Sb. v platném znění. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po
vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin ve správním řízení.
Obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les se uplatňuje bez ohledu na to, jestliže se
jedná o dřeviny vysazené člověkem nebo přirozeně rozšířené (i tzv. nálet) a bez ohledu na to
jsou-li to dřeviny ovocné, okrasné či jiné. Dřeviny jsou chráněny před poškozením a ničením
zákonem ČNR Č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana dle zvláštních předpisů.
1. Kdy není třeba žádat o povolení?
Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických
osob, jestliže pozemky užívají, jde-li o stromy s obvodem kmene měřeného ve výšce 130 cm
nad zemí do 80 cm nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2 a za předpokladu,
že nejsou významným krajinným prvkem (viz zvláštní postupy).
Pozor: ze zákona vyplývá, že právnická osoba musí o povolení kácení žádat vždy.
2. Kdy postačí pouze podat oznámení o kácení dřevin ?
Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů
nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu
oprávnění podle zvláštních předpisů. 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 nebo rozsahu zvláštního oprávnění.
Toto písemné oznámení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení.
Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen
život či zdraví nebo hrozí-Ii škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede
kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
Uvedené oznamovací režimy platí stejně pro fyzické i právnické osoby.
3. Jak žádat o povolení kácení?
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či
nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém tyto
dřeviny rostou. Má-li pozemek více spoluvlastníků
musí o povolení požádat všichni vlastníci.
O povolení ke kácení nemůže tedy žádat ten, kdo nevlastní pozemek, na kterém dřevina roste
(nebo tento pozemek alespoň oprávněně neužívá) a dřevinu pouze vysadil, nebo o ni pečuje či
je na její existenci jinak zainteresován (např. mu stíní, překáží atd.).
Pro podání žádosti lze použít připravený tiskopis, nebo lze použít i volnou formu.
žádost musí vždy obsahovat:
a) jméno a adresu žadatele,

b) doložení vlastnického
práva, nelze-li je ověřit v katastru nernovitostí, či nájemního
uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a 1 dřevinám rostoucím mimo les,

nebo

c) specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet,
velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
e) zdůvodnění

žádosti.

Pozn.:
V případě složitější lokalizace mista rustu drevin doporučujeme použit pro jejicli zakreslení
kopie pozemkové mapy. Žádoucí je uvést telefonicky, případně e-mailovy kontakt, který slouží
pro domluveni terminu ohledání, které se v rámci správního řízení o káceni dřevin obvykle
provádí.
4. Kam a kdy podat žádost o kácení dřevin ?
Příslušným orgánem ochrany přírody pro vydání povolení kácení jsou obecní úřady,
odvolacím orgánem pak krajské úřady. Vzhledem
k tomu, že kácení se provádí v době
vegetačního klidu je vhodné podat žádost s dostatečným
časovým předstihem.
Lhůta pro
vyřízení je dle zákona 60 a ve zvláště složitých případech 90 dnů.

5. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?
Všechny úkony spojené s povolováním

kácení včetně případného

ohledání jsou bezplatné.

6. Kdy lze kácet dřeviny ?
Podle příslušné vyhlášky se kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v
období jejich vegetačního klidu. Vždy záleží na termínu, stanoveném v příslušném rozhodnutí
o kácení dřevin. V současné
době (vzhledem
ke klimatickým
změnám)
se za období
vegetačního klidu nejčastěji považuje 1. listopad - 15. březen.

7. Potřebuji povolení k ořezu stromu?
Ořez koruny stromu se podle zákona nepovoluje.
esmí být proveden neodborně nebo
v nevhodném termínu. Pokud je následně shledán orgánem ochrany přírody jako poškození
stromu, bude tomu, kdo jej provedl uložena pokuta.

8. Co se stane, když skácím dřevinu
nevhodným ořezem či jinak?

bez povolení (oznámení)

V případě fyzické osoby:

Pokuta až do výše 10000 Kč hrozí pokud:
- není splněná ohlašovací povinnost (oznámení o kácení)
- není provedena náhradní výsadba
- je nedovoleně měněn dochovaný stav památného stromu

nebo ji poškodím

Pokuta až do výše 20 000 Kč hrozí pokud:
- je poškozena

nebo bez povolení

pokácena

dřevina rostoucí mimo les

Pokuta až do výše 100 000 Kč hrozí pokud:
- je poškozen nebo zničen památný strom
- je pokácena bez povolení nebo závažně poškozena
V případě právnické

skupina dřevin rostoucí

osoby a fyzické osoby při výkonu podnikatelské

mimo les

činnosti:

Pokuta až do výše 1 000 000 Kč hrozí pokud:
- je poškozen nebo zničen památný strom
- je poškozena nebo zničena bez povolení dřevina nebo skupina dřevin rostoucích
- není splněná ohlašovací povinnost (oznámení o kácení)
- není provedena náhradní výsadba

mimo les

9. Zvláštní postupy
Pokud se na pozemek, na němž dřevina roste, nebo přímo na ni, vztahuje jiný ochranný
režim (přírodní rezervace, přírodní památka, zvláště chráněný druh, památný strom) jsou
nutná další speciální rozhodnutí, závazná stanoviska, případně výjimky. Uvedené platí i pro
dřeviny k jejichž kácení není jinak potřeba povolení, nebo postačuje pouze oznámení o
kácení. Podrobnější
informace ke konkrétní situaci Vám podá příslušný úřad s rozšířenou
působností, případně krajský úřad.
Často se jedná např. o kácení dřevin u toků nebo vodních ploch, které jsou zpravidla
součástí významných krajinných prvků. V tomto případě je nutné mimo vlastního povolení i
závazné stanovisku
orgánu ochrany přírody (příslušným
orgánem je obec s rozšířenou
působností).

Významnými krajinnymi prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle orgán ochrany přírody jako
významný krajiruiy prvek, zejména mokiady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travni
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i piirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Památné stromy jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, které vyhlásí
rozhodnutím orgán příslušný ochrany přírody. Památné stromy je zakázáno poškozoval, ničil
a rušil v přirozeném vývoji; jejich ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu, ktery
ochranu vyhlásil. Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z. okolí, vymezí
pro ně orgán ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené
činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Zrušit
ochranu památného stromu může orgán ochrany přírody jen z důvodů stanovených zákonem.
10. Další informace
Obecní úřad může 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.

