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ŽÁDOST O POVOLENÍ  KE  KÁCENÍ  DŘEVIN */ OZNÁMENÍ  O KÁCENÍ  DŘEVIN 
 
Žadatel : …………………………………..….………………..………..…………………................................................ 
 
datum narození (IČO): …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
adresa (sídlo): ………………….…………………………………………….………………….……………………………………… 
 
tel./email: …………………………………………………………………………….…………………………………………………... 
 
v souladu s  § 8odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“)  a v souladu s vyhláškou č.189/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č.222/2014 Sb. 

 
-  žádá o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les * 
-  oznamuje kácení dřevin rostoucích mimo les * 
(* nehodící -  škrtněte) 
  
v katastrálním území …………………………………………………………………………………………………………….….  
 
na pozemcích, jejichž vlastníkem je ………………………………………..………………….…………….…………..... 
 
……………………………………………………………………………….………………………………………..………..……………. 
 Počet             Druh                        Obvod kmene                       Zdravotní                Parcela      
stromů          dřeviny                     ve výšce 130 cm                        stav                                  
                                                        nad zemí v cm 
                                             ( u keřů velikost plochy v m²) 
                                                     
………………………………………………………..………………………………………………………….……………………………………………………….. 
 
…………………………………………..…………………………………………………………………….……………………………………………………..….. 
 
………………………………….……………….…………………………………….………………………………………………………………………..……….. 
 
…………..…………………………………………….……………………………………………………………………………………………..………………….. 
 

Zdůvodnění požadavku kácení dřevin: 

 
 
 
 
 
 
V…….…………   dne ..……..                       ……..………………………………………..…………………………………. 
                                                                 vlastnoruční podpis žadatele a všech vlastníků pozemku 
 
 
 

Záznam OÚ: 
 
 
Došlo dne :  …… ……     Spis zn. : …........ /  ......... 
 
Čj.: …………….…….      Zpracoval: …………… 
 
Přílohy: ………..…..... 
 

 

http://www.obecpaseka.cz/


 
Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin  
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 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  
d) zdůvodnění žádosti 
 
Způsob podání: 
Písemnou formou na podatelně OÚ Paseka, doručení osobně nebo poštou. 
 
Správní a jiné poplatky: 
Bez správních poplatků. 
Dle § 9 zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, však může být žadateli, jako 
kompenzace  ekologické  újmy vzniklé  pokácením dřeviny, uložena náhradní výsadba dřevin.  V případě kácení z důvodu 
výstavby je náhradní výsadba uložena vždy. 
 
Lhůty a termíny: 
Vyřízení do 30 dnů, u složitých případů možnost prodloužení lhůty 2krát o dalších 30 dnů (tedy max.90dnů) 
 
Další podmínky: 
U právnických osob a fyzických osob podnikajících žádá statutární zástupce subjektu. 
 
Pro která katastrální území vydává OÚ Paseka povolení ke kácení: 
Paseka u Šternberka, Karlov u Paseky 
 
V kterém ročním období se provádí kácení dřevin: 
V období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin, a to nejen z důvodu ochrany 
dřevin samotných, ale rovněž s ohledem na ochranu ostatních chráněných druhů živočichů (např. savci, hnízdící ptactvo, 
hmyz). Zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj.  od 1. 10. - do 31. 3. běžného roku. 

Povolení ke kácení dřevin se řídí zákonem  o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. , vyhláškou č.222/2014Sb. 

Povolení ke kácení dřevin se nevyžaduje, 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. 
 
 

Od listopadu 2014 se mění podmínky pro kácení stromů 

S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 mění podmínky pro kácení stromů.  

Nově bude možné kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích.  

Naopak ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou potřebovat povolení. 

Úprava vyhlášky zavádí racionální úpravu ve prospěch obyvatel obcí a jejich zdravého životního prostředí. Vyhláška č. 222/2014 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, je účinná od 1. listopadu 2014.  

„Ke změnám jsme přistoupili z několika důvodů. Předchozí podoba vyhlášky diskriminovala vlastníky staveb pro rodinnou rekreaci a 

majitele zahrad v zahrádkářských koloniích. V zahradách, které byly definovány jako pozemek u rodinného či bytového domu, 

stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, bylo možné kácet všechny dřeviny bez povolení, ovšem tím pádem nemohli žádné dřeviny 

kácet např. zahrádkáři či majitelé rekreačních objektů. Navíc vzhledem k nejasné definici došlo v některých částech republiky  ke 

značnému úbytku zeleně, obdrželi jsme mnoho stížností od veřejnosti a také přímo od měst a obcí. Vyhláška vyvolávala i mnohé 

sousedské spory a administrativy úřadům naopak přibylo,“ náměstek ministra pro legislativu Vladimír Mana. 



Vyhláška upravuje spornou definici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí a zavádí tak možnost kácet ovocné dřeviny ve 

všech zahradách v obci, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, a to zcela bez povolení.  

Naopak povolení bude potřeba na kácení všech neovocných dřevin. 

„Neovocné stromy v zahradách plní zásadní společenské funkce, jako je např. snížení prašnosti a hluku, produkce kyslíku atp. Je tedy 

i ve veřejném zájmu, aby se ke kácení přistupovalo s respektem,“ doplňuje náměstek ministra pro ochranu přírody Vladimír Dolejský.   

O povolení pokácet neovocné dřeviny bude zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody (obecní úřad), a to pro pokácení stromů 

s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů. Správní úkon nebude žadatele stát ani korunu. Obvykle ve 

lhůtě 30 dnů bude pak mít orgán ochrany přírody povinnost rozhodnout. Povolení bude nutné žádat pouze pro vzrostlé neovocné 

dřeviny. 

 

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 dřevin3 

 

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. 


