ŽÁDOST
o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Žadatel (vlastník, nájemce, či uživatel pozemku – nutno doložit)
Jméno a příjmení / název právnické osoby: …………………………………………………………….
Datum narození / IČ: ………………………………….
Místo trvalého bydliště / adresa sídla právnické osoby, popř. jiná adresa pro doručování:
……………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………….…….
Telefon / e-mail: ………………………
Zástupce žadatele (na základě plné moci)
Jméno a příjmení / název právnické osoby: …………………………………………………………….
………....……………………………………………………….……………………………………….
Datum narození / IČ: ………………………………….
Místo trvalého bydliště / adresa sídla právnické osoby, popř. jiná adresa pro doručování:
……………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………….….
Telefon / e-mail: ………………………
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Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
§ 7Ochrana dřevin
(1)Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana
přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů).
(2)Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků.
§ 8Povolení ke kácení dřevin
(1)Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak.
(2)Povolení není třeba ke kácení dřevin 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
soustav6b) 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.
(3)Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tato velikost,
popřípadě jiná charakteristika je stanovena ve vyhlášce č. 189/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
(4)Povolení není třeba ke kácení 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.
Vyhláška MŽP ČR č. 189/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§ 2 Nedovolené zásahy do dřevin
(1)Nedovolenými zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, se rozumí zásahy
vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejích ekologických
nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.
(2)O nedovolený zásah podle odstavce 1 se nejedná, pokud je prováděn za účelem zachování nebo zlepšení některé z
funkcí dřeviny, v rámci péče o zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha anebo pokud je prováděn v souladu
s plánem péče o zvláště chráněné území.
§ 3 Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm.
b) zákona] 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 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.
§ 4 Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin
(1)Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 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 žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li
je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem
vlastník pozemku,
c)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 a
d)zdůvodnění žádosti.
§ 5 Období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období
přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.
Žádost musí obsahovat:
a) identifikaci žadatele,
b) doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les,
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,
f) situační zákres výskytu dřevin.
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku, na kterém
dřeviny rostou, nebo ten, kdo má k tomuto pozemku uživatelský či nájemní vztah (nutno doložit).

