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ŽÁDOST O POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES 

dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 

(OZNÁMENÍ O KÁCENÍ DŘEVIN) 

 

Žadatel: 

Práv./fyz. osoba:……………………………………….….IČ/datum narození:………………................ 

Adresa/sídlo:………………………………….……………………….    PSČ:…………………………. 

Kontaktní osoba/odp. pracovník:…………………………………...    tel./fax:…………………………. 

 

Stanoviště dřeviny žádané k pokácení: 

Ulice:………………………………….........................č.p.:……….……….č.o:………………………... 

č. parcelní……………………….….katastrální území:…………………………………………………. 

 

Údaje o dřevinách: 

Poř. 
číslo 

Druh (rod) dřeviny 

Obvod kmene 
stromu ve 

výšce 130 cm 
nad zemí (cm) 

Plocha 
zapojených 

porostů 
dřevin (m²) 

Stav dřeviny 

     

     

     

     

     

 

Zdůvodnění žádosti: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Souhlas vlastníků pozemku (v případě není-li žadatelem vlastník pozemku): 

Jméno, příjmení, datum nar., adresa vlastníka pozemku, podpis………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

V …………….  dne …………… ……….………………………………………………………... 

       Podpis/razítko žadatele (oprávněně osoby) 

 



Přílohy žádosti: 

 1. Doložení vlastnického práva či nájemního vztahu k pozemkům, na kterých dřeviny rostou 
(písemný souhlas vlastníka s kácením).  
2. Situační nákres nebo snímek pozemkové mapy se zakreslenými dřevinami.  
3. V případě více vlastníků pozemku, souhlas všech spoluvlastníků. 
 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 8 
Povolení ke kácení dřevin 

(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. 
Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. 
Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě 
se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany 
přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem. 
  
(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 
prováděné 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. 
  
(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. 
Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně 
závazným správním předpisem 
 
(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. 
 
Dle § 1 vyhlášky 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 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.  
Dle § 3 vyhlášky 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, se 
povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 
odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, 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. 


