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Povinnosti vlastníků pozemku při kácení dřevin

Při kácení dřevin je nutné dodržovat pravidla vyplývající z ochrany přírody podle zák. 114/1992 Sb,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek. Tou 
poslední je vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Kácení se obvykle povoluje v době vegetačního klidu. To pro naše podmínky je období od 1. října 
do 15. dubna. V opodstatněných případech lze kácení povolit i mimo tuto dobu. 
Povolení orgánu ochrany přírody je třeba i ke kácení stromů na vlastním pozemku. Výjimkou jsou 
stromy, které ve výšce 130 cm nad zemí mají obvod (nikoliv průměr) menší než 80 cm. Do této 
velikosti stromů není povolení ke kácení třeba. 
Nově od 15. července  platí výše zmíněná vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování 
jejich kácení, která rozšířila kácení bez povolení na dřeviny rostoucí v zahradách. Pojem zahrada 
byl vyhláškou vymezen  na pozemek u bytového či rodinného domu v zastavěném území obce, 
který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. To znamená, že se to netýká pozemků, které 
jsou ohraničeny živým plotem, ani pozemků nacházejících se u rekreačních objektů, v 
zahrádkářských koloniích, pozemků průmyslových objektů apod.
Žádost o povolení ke kácení se pro území Desné podává na Městském úřadě v Desné, odd. ochrany 
životního prostředí. Správní řízení je zahájeno na základě vámi podané písemné žádosti. 
Rozhodnutí orgánu ochrany přírody vám bude zaslané poštou do vlastních rukou na vámi uvedenou 
adresu, popř. si ho lze vyzvednout osobně.
Žádost musí obsahovat jméno žadatele, adresu, na které se zdržujete, adresu rekreačního objektu, 
kde má kácení probíhat, popř. označení katastrálního území a číslo parcely, písemný souhlas všech 
vlastníků pozemku, kteří nejsou žadatelem, doložení vlastnického práva, nelze-li ho ověřit v 
katastru nemovitostí, specifikaci dřevin, které mají být káceny, tj. jejich počet, obvod kmene ve 
výšce 130 cm nad zemí, v případě potřeby způsob označení dřevin či situační nákres, tak aby 
nevznikla pochybnost, o jaké stromy se jedná, a rozhodnutí o kácení mohlo být vydáné bez 
zbytečných průtahů.
V případě potřeby může orgán ochrany přírody správní řízení přerušit a vyžádat si doložení 
chybějících dokladů, popř. si vyžádat zpracování dendrologického posudku.
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