NOVÁ PRAVIDLA PRO KÁCENÍ DŘEVIN
Od 15. 7. 2013 je účinná nová vyhláška Ministerstva životního prostředí
České republiky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení. Tato vyhláška podstatně mění problematiku kácení dřevin. Kdy je
možno kácet bez povolení a kdy už ne?
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného
krajinného prvku, stromořadí a nejedná se o památný strom, se podle
zákona nevyžaduje
-

pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených
porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
- pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve
způsobu využití jako plantáž dřevin,
- pro dřeviny rostoucí v zahradách.
Zapojeným porostem dřevin je 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 kromě výměry porostu, jehož je součástí, jako
jednotlivá dřevina). Pokud má být kácen takový porost o výměře větší než 40 m2,
musí být kácení povoleno i u dřevin o obvodu kmene ve výši 130 cm menším než 80
cm.
Zahradou je pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu
v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný
veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně. Stavební oplocení
vzniká stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické
provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce. Zahradou je pozemek
související se stavebním pozemkem, na kterém je umístěn bytový nebo rodinný dům
definovaný podle stavebního zákona. Tuto podmínku tedy nesplňují např.
pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není
vyloučen. Živý plot, tedy rozhrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení
považována není.
Pokud je dřevina součástí stromořadí, musí být kácení povoleno i u dřevin o obvodu
kmene ve výši 130 cm menším než 80 cm a to i tehdy, jedná-li se o zahradu, tedy
pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který
je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Stromořadím je 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

a plantážích (musí být vedeny v katastru nemovitostí jako ovocný sad nebo plantáž,
nejedná se tedy o ovocný sad na zahradě).
Žádost o povolení ke kácení dřevin musí vedle obecných náležitostí podání podle
správního řádu obsahovat:







označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný
popis umístění dřevin a situační zákres,
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,
specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy 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 zastoupení dřevin,
zdůvodnění žádosti.

Povolení ke kácení není nutné, lze-li kácet dřeviny dle zákona na
oznámení. Na oznámení lze kácet dřeviny z důvodů pěstebních, tj. 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.
Oznámení o kácení dřevin musí vedle obecných náležitostí podání podle správního
řádu obsahovat:







označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný
popis umístění dřevin a situační zákres,
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 (tzn. povolení
není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně
ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu) a s výjimkou
kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků
a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a
plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,
specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy
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 zastoupení dřevin,
zdůvodnění oznámení.

V případě havarijního kácení dřevin, to znamená kácení dřevin, jejichž stavem
je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda
značného rozsahu, je povinností doložit skutečnosti nasvědčujících tomu, že byly
splněny podmínky pro tento postup.
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.
Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a
ekologických funkcí dřeviny, tj. období od 1. října do 31. března.

