Obecní úřad Kočí
Kácení dřevin rostoucích mimo les
(tj. na pozemcích, které nejsou určeny k plnění funkce lesa)

Základní informace
Dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) a prováděcí vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) před
poškozováním a ničením.
Kácení na základě ŽÁDOSTI
žádost se podává na Obecní úřad Kočí
Kácení stromů a keřů (dále jen „dřevin“) rostoucích mimo les, které splňují limity dané zákonem,
podléhá povolení příslušného orgánu ochrany přírody (dle § 8 odst. 1 ZOPK), a to na základě podané
žádosti místně a věcně příslušnému správnímu orgánu, čímž je Obecní úřad Kočí.
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.
Povolení ke kácení dřevin, není potřeba pouze v případě, že tyto dřeviny nejsou součástí
významného krajinného prvku (§ 3 odst. 1 písm. b) ZOPK), stromořadí nebo náhradní výsadby
(§ 9 odst. 1 ZOPK) a jedná se také o:
▪
▪
▪
▪

dřeviny s obvodem kmene menším než 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha zapojených kácených porostů dřevin
nepřesahuje 40 m2
porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstované
pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem
mezi sklizněmi do 10 let
ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru
nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o povolení kácení může podat jen vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, popř. nájemce
či jiný oprávněný uživatel pozemku s písemným souhlasem vlastníka.
Žadatel případně může udělit plnou moc k zastupování osobě, která jej bude zastupovat v celém
řízení. V téže věci může mít žadatel současně pouze jednoho zmocněnce, který se prokazuje
písemnou plnou mocí. Pokud je plná moc udělována pouze pro jedno konkrétní řízení, nemusí být
ověřená.
Jaké jsou podmínky a postup
Orgánu ochrany přírody musí být podána písemná žádost, včetně všech povinných náležitostí – viz
formulář žádosti. Na základě tohoto podání je zahájeno správní řízení. Součástí tohoto řízení může
být i ústní jednání spojené s ohledáním dřevin na místě. Poté je vydáno rozhodnutí, jehož
vykonatelnost je možná až po nabytí právní moci.
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Kácení na základě OZNÁMENÍ
oznámení se podává na Městský úřad Chrudim
Povolení (žádost) není třeba ke kácení dřevin z důvodů uvedených v § 8 odst. 2 ZOPK 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 soustav,
k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při
provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční
dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních, není-li
v ZOPK 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; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti
železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen
na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu. Příslušným orgánem ochrany přírody je
v tomto případě Městský úřad Chrudim.
Povolení (žádost) není dále třeba také v případech tzv. kácení v krajní nouzi dle § 8 odst. 4 ZOPK,
kdy je stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví osob, nebo hrozí-li škoda
značného rozsahu. Jedná se o výjimečné případy, řešící aktuálně vzniklý stav, kdy hrozí nebezpečí
z prodlení (např. rozlomení stromu po zásahu bleskem či vlivem námrazy, či vývrat při silném větru
apod.). Ten, kdo kácení provede je povinen oznámit tuto skutečnost do 15 dnů od jeho provedení
orgánu ochrany přírody, včetně podání důkazu, že byly splněny podmínky pro tento postup (např.
podrobná fotodokumentace). Příslušným orgánem ochrany přírody je v tomto případě opět Městský
úřad Chrudim.
Oznámení dle § 8 odst. 2 ZOPK musí být podáno písemnou formou se všemi povinnými náležitostmi,
které jsou obdobné jako u žádosti – viz formulář oznámení. V případě, že orgán ochrany přírody
vyhodnotí podané oznámení jako neodůvodněné, proběhne správní řízení totožně jako u žádosti.
Oznámení dle § 8 odst. 4 ZOPK se podává do 15 dnů od pokácení ten, kdo kácení provedl. Oznámení
musí být podáno písemnou formou – viz formulář oznámení, a to se všemi povinnými náležitostmi,
které jsou obdobné jako u žádosti, s výjimkou doložení vlastnického práva k pozemku. Povinnou
přílohou oznámení o kácení v krajní nouzi je doložení skutečnosti, že byly splněny podmínky pro
tento postup – tj. například podrobná fotodokumentace poškozené dřeviny.

Další podmínky při kácení dřevin
Je k ořezu stromů potřeba také povolení?
Ořez stromů nepodléhá povolení orgánu ochrany přírody. Podle ustanovení § 7 odst. 2 ZOPK je
povinností vlastníků péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování. Při ořezu stromu je ovšem
zapotřebí postupovat šetrně a odborně, respektovat druh dřeviny, přirozený habitus a přirozené
větvení koruny, aby nedošlo k jeho trvalému poškození či následnému odumření. Za tzv. nedovolený
zásah do dřeviny může být orgánem ochrany přírody uložena pokuta. Takovým nedovoleným
zásahem může být např. radikální redukce koruny (např. „zakrácení“ smrku odříznutím jeho
vrcholové části, odstranění velké části koruny listnáčů apod.).
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Podléhají povolení i suché stromy?
Kácení suchých stromů také podléhá povolení orgánu ochrany přírody. Důvodem je to, že i zcela
suchý strom může být významným biotopem pro zvláště chráněné živočichy (např. netopýři, hmyz,
ptáci hnízdící v dutinách).
Podléhají povolení i tzv. „nálety“?
Plošné kácení „náletů“ je posuzováno jako kácení zapojeného porostu dřevin (tj. porost dřevin, ve
kterém se jejich nadzemní části vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají). To znamená, že
v případě, kdy je celková výměra souvisle káceného porostu dřevin větší, než 40 m2, podléhá povolení
orgánu ochrany přírody bez ohledu na to, jaký je původ tohoto porostu, či jaká je druhová skladba
dřevin, které jej tvoří.
Související životní situace a návody, jak je řešit
Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení
s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném
územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody (§ 8 odst. 6 ZOPK). Vlastní povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené
náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební
úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů
na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním
a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.
Pro povolování kácení dřevin pro účely stavebního záměru platí stejné podmínky jako pro povolování
kácení dřevin rostoucích mimo les, včetně stejného okruhu případů, které jsou z režimu povolování
kácení vyňaty.
Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru musí obsahovat stejné
náležitosti jako žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (včetně všech povinných příloh).

Podrobné informace lze také nalézt na webových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR: https://www.ochranaprirody.cz/obecna-ochrana-prirody-a-krajiny/dreviny-rostouci-mimo-les/
Dále lze pro informaci nahlédnout
https://www.standardy.nature.cz

do

schválených

standardů

pro

řez

stromů:

Upozornění
Tato základní stručná informace není právně závazným dokumentem a nenahrazuje ustanovení
příslušných právních předpisů, rozhodnutí a stanoviska správních orgánů či odborných subjektů,
jakož i příslušných soudů. Výklad příslušných ustanovení právních předpisů může toliko provádět
soud.
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