
MĚSTO DESNÁ
Samostatný referent ochrany životního prostředí a požární ochrany

Krkonošská 318, Desná II, 468 61 Desná v Jizerských horách
 Tel. 483 337 949, Fax. 483 337 953, Mob. 737 248 435, e-mail: vedralova@mesto-desna.cz

KÁCENÍ NA POZEMCÍCH VE VLASTNICTVÍ  MĚSTA

Kategorie 1)  Kácení jednotlivých stromů
• podnětem ke kácení bude žádost vlastníka či nájemce nemovitosti, která je stromem 
ohrožena
• o žádosti bude jednat Rada města jako vlastník pozemku, dále pak orgán ochrany přírody ve 
správním řízení o povolení kácení
• předmětem žádosti mohou být stromy do vzdálenosti 30 m od ohrožené nemovitosti, tj.  
objekty k bydlení, garáže, kůlny, dále plochy přilehlé k těmto objektům, jakýmkoliv způsobem  
využívané žadatelem
• kácení bez náhradní výsadby za ekologiickou újmu
• kácení bez finanční náhrady za dřevo
• kácení na náklady žadatele, včetně odpovědnosti za vzniklé škody
• žadatel bude odpovídat za úklid veškerého dřeva, včetně větví
• po provedené práci  žadatel odstraní škody vzniklé kácením a použitím techniky

Kategorie 2)  Kácení náletových dřevin
• kácení bude probíhat na pozemku nebo jeho části, který sousedí s nemovitostí v majetku či 
nájmu žadatele a jakýmkoliv způsobem mu znemožňuje či znepříjemňuje užívání své 
nemovitosti ( neupravené prostředí, stínění, velkém množství listí, vznik černé skládky, 
zdržování se problémových osob apod.)
• podnětem ke kácení bude žádost vlastníka či nájemce nemovitosti, která sousedí s městským
pozemkem
• odstraněny budou stromy mladé, poškozené, polámané, napadené dřevokaznými houbami
• na pozemku budou zachovány vzrostlé stromy podle rozhodnutí městského úřadu
• velikost kácené plochy v rámci žádosti bude upřesněna při místním šetření na místě 
zástupcem městského úřadu
• kácení bude probíhat nejdéle po dobu 2 let, včetně následného úklidu
• kácení bez náhradní výsadby za ekologiickou újmu
• kácení bez finanční výhrady za dřevo 
• kácení na náklady žadatele, včetně odpovědnosti za vzniklé škody
• žadatel bude odpovídat za úklid veškerého dřeva, včetně větví
• po provedené práci pozemek žadatel uvede do řádného stavu, odstraní škody vzniklé 
kácením a použitím techniky
• vlastník upravovaného pozemku (město Desná)  bude požadovat po žadateli následnou 
údržbu pozemku (jednou ročně žadatel zajistí na své náklady posekání upraveného pozemku)



Kategorie 3)  Kácení za účelem výroby palivového dřeva
• kácení bude probíhat na pozemcích, které vlastník (město Desná) předem vytipuje
• zhotovitel bude vybrán na základě nabídek ceny za jednotlivé pozemky
• pokácena bude veškerá dřevní hmota, tak aby mohl být obnoven trvalý travní porost
• zhotovitel před zahájením prací složí kauci ve výši 5 000 Kč, která bude vrácena po 
závěrečném převzetí uklizeného pozemku
• zhotovitel odpovídá za úklid veškerého dřeva, včetně větví 
• zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody
• zhotovitel je povinen na pozemku odstranit škody vzniklé kácením a použitím techniky

Kategorie 4 )  Kácení na lesních pozemcích
• za lesní pozemek je považován každý pozemek se souvislým lesním porostem, bez ohledu 
na druh pozemku v katastru nemovitosti, ve vlastnictví města Desná
• podnětem ke kácení bude žádost o palivové dřevo, konkrétní pozemek nebo jeho část určí 
zástupce města na základě návrhu žadatele, s přihlédnutím na místo pobytu žadatele
• odstraněny budou stromy ležící, suché, poškozené, polámané, napadené dřevokaznými 
houbami 
• na pozemku budou zachovány všechny zdravé, řádně rostlé stromy s cílem vytvořit zdravý, 
souvislý lesní porost
• kácení bude probíhat nejdéle po dobu 2 let, včetně následného úklidu
• kácení bez náhradní výsadby za ekologiickou újmu
• kácení na náklady žadatele, včetně odpovědnosti za vzniklé škody
• finanční náhrada za palivové dřevo samovýrobou je 100,- až 300,- Kč / za 1 m3  podle druhu
a síly stromů

Kategorie 5 ) Ceník za palivové dřevo 
Zpracované pracovníky Místního hospodářství   -  rovnané, neštípané, v délce 1 m -

• měkké jehličnaté dřevo  -  800,- Kč / za 1 prm ( metr skládaný do prostoru )

• měkké listnaté dřevo -  800,- / za 1 prm

• tvrdé listnaté dřevo   - 1100,- / za 1 prm
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