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Oznámení
o kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu § 8 odst. 2 zák. ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny ve znění pozdějších předpisů a § 8 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., z důvodů pěstebních,
zdravotních, výchovné probírky porostů, při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů.
Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody.
1. Oznamovatel:
jméno a příjmení | název ..................................................................................................................................
adresa bydliště | sídla .......................................................................................................................................
IČO | telefonní číslo ..........................................................................................................................................

2. Vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku):
jméno a příjmení | název ..................................................................................................................................
adresa bydliště | sídla .......................................................................................................................................
IČO | telefonní číslo ..........................................................................................................................................

3. Údaje o místě kácení podle evidence nemovitostí:
katastrální území

číslo pozemku

......................................................................................................................................................................
kultura

výměra

......................................................................................................................................................................

4. Popis dřevin, které mají být káceny:
Stromy:
Druh dřevin

počet

obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Keře:
Druh

velikost plochy ke kácení

......................................................................................................................................................................

5. Důvod káceni: ........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

6. Navržená náhradní výsadba: ...............................................................................................................
......................................................................................................................................................................
K oznámení je třeba doložit tyto přílohy:
1. Situační mapka se zákresem dřevin ke kácení / situační náčrtek se
stručným popisem umístění dřevin.
2. Doklad o vlastnictví či nájemním vztahu žadatele k pozemkům a
dřevinám – jako např.
a) výpis z evidence nemovitostí
b) nájemní smlouva, kupní smlouva

c) souhlas vlastníka pozemku s kácením (v případě pronájmu)

---------------------------------------podpis oznamovatele | razítko
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Poučení:
Pokud jsou dřeviny součástí významného krajinného prvku (VKP), musí ten, kdo zamýšlí provést zásah do
VKP tím, že chce pokácet dřeviny v něm rostoucí, požádat podle § 4 odst. 2 zákona místně příslušný
orgán ochrany přírody (úřad obce s rozšířenou působností pro VKP ze zákona nebo pověřený obecní úřad
v případě VKP registrovaných) o vydání závazného stanoviska.
Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení nebo dřeviny, u
kterých se oznamuje kácení.
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného
prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona, § 4 odst.2] nebo stromořadí, se podle § 8 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.
e) Ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů, nebo při provádění výchovné
probírky porostů, z důvodů zdravotních, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních
toků a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy
prováděném při provozování těchto soustav. Kácení z těchto důvodů však musí být oznámeno písemně
nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat,
pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.
f) 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 a doloží, že byly splněny podmínky pro tento postup.
g) Oznámení o kácení dřevin, které bylo provedeno složkami integrovaného záchranného systému z
rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva,
obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a
jejich množství a druh, popřípadě rod.

Významné krajinné prvky jsou rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy a jiné části krajiny
zaregistrované jako významný krajinný prvek.
Stromořadím je 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.
Zapojeným porostem dřevin je 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 80cm, jestliže některá
z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina.
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