KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
dle § 8 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení
ŽÁDOST o vydání povolení

OZNÁMENÍ z důvodů zdravotních,

OZNÁMENÍ o provedeném kácení

dle § 8 odst. 1 1)

pěstebních, udržování energetických
soustav a dráhy dle § 8 odst. 2 2)

v krajní nouzi dle § 8 odst. 4 3)

Údaje o žadateli (žadatelem je vždy vlastník/vlastníci pozemku, nebo jeho oprávněný uživatel)
jméno, příjmení / název
organizace
datum narození / IČO
bydliště / sídlo

Údaje o pozemcích, kde se dřeviny nacházejí
katastrální území

parcelní číslo

adresa
vlastník pozemku
vztah žadatele k pozemku

Údaje o dřevinách (je-li dřevin více, použijte samostatnou přílohu)
počet
stromy

obvod kmene4)

druh
stav
druh

porosty

výměra kácené plochy
zastoupení druhů v %
stav

popis umístění

Zdůvodnění 5)

V ……….. dne

Podpis žadatele

kontakt

Přílohy
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1)

-

výpis z katastru nemovitostí

-

souhlas spoluvlastníků pozemku

-

souhlas vlastníků, není-li žadatelem vlastník

-

nájemní smlouva, smlouva o svěření majetku do péče, zřizovací listina atp., pokud je
žadatelem oprávněný uživatel pozemku

-

plná moc v případě zastupování

-

situační zákres

-

doložení skutečností pro uplatnění § 8 odst. 4 zákona, zejména že byla naplněna podmínka
bezprostředního ohrožení života, zdraví, případně bezprostřední hrozba škody značného
rozsahu. Za doložení těchto skutečností lze považovat zejména fotodokumentaci stavu stromu
před kácením, svědeckou výpověď apod.

Ke kácení dřevin - pokud nejde o stromy s obvodem kmene do 80 cm, porosty dřevin, jejichž celková kácená plocha
nepřesáhne 40 m2, 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,
dřeviny pěstované na plantážích - je třeba vyžádat povolení, které se vydává ve správním řízení.

2)

3)

4)

Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů zdravotních, 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 a zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování
těchto zařízení a za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy.
Stavem dřeviny byl zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozila škoda značného
rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je dodatečně orgánu ochrany
přírody do 15 dnů od provedení kácení. Za stav dřevin, který zřejmě a bezprostředně ohrožuje život
či zdraví, resp. zřejmě a bezprostředně hrozí škoda značného rozsahu (kácení v krajní nouzi), se
považuje takový stav, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. Jde o případy, kdy dojde k okamžité
změně stavu dřevin (např. závažné ohrožení stability stromu působením přírodních živlů) nebo
změně místa, kde dřevina roste (např. sesuvy půdy, které mají za následek odkrytí kořenového
systému).
Obvod kmene se měří ve výšce 130 cm nad zemí. Nelze-li v této výšce kmen změřit, měří se pod
větvením. Jde-li o strom větvící se pod stanovenou výší, měří se obvod kmene pod větvením. Jdeli o strom vícekmenný, měří obvod jednotlivých kmenů ve výšce 130 cm a provede se výpočet
obvodu tzv. náhradního kmene. Není-li možné změřit obvod kmenů (např. kvůli jejich srůstu), lze
měřit přímo jejich průměr. Z naměřených hodnot se vypočte poloměr jednotlivých kmenů a pomocí něho i plochy
řezů vedených pomyslně rovinou kolmou na osu kmene ve výši 130 cm. Součet jednotlivých ploch je plochou řezu tzv.
náhradního kmene stanoveného pro tyto potřeby. Z této náhradní plochy se vypočítá příslušný obvod kmene. Je-li takto
odvozený obvod kmene menší než 80 cm, povolení ke kácení není třeba.

5)

Závažné důvody pro kácení dřevin jsou skutečnosti, které nelze účinně eliminovat přiměřenými a
obvykle dostupnými prostředky nebo postupy jinak, než pokácením dřeviny. Vzhledem k
rozdílnému funkčnímu a estetickému významu konkrétních dřevin na konkrétních stanovištích
mohou být stejné důvody ke kácení uváděné v žádosti o kácení podané žadatelem posouzeny ze
strany úřadu odlišně.
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