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KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES 

dle § 8 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení 

 ŽÁDOST o vydání povolení  

dle § 8 odst. 1 1) 
 OZNÁMENÍ z důvodů zdravotních, 

pěstebních, udržování energetických 

soustav a dráhy dle § 8 odst. 2 2) 

 OZNÁMENÍ o provedeném kácení 

v krajní nouzi dle § 8 odst. 4 3) 
   

 

 

 

V ……….. dne  Jméno a podpis žadatele / žadatelů 

 

 

 

kontakt 

Údaje o žadateli (žadatelem je vždy vlastník/vlastníci pozemku, nebo jeho oprávněný uživatel) 

jméno, příjmení / název 
organizace 

 
 

datum narození / IČO  

bydliště / sídlo    
 

Údaje o pozemcích, kde se dřeviny nacházejí  

katastrální území 
 parcelní 

číslo 
 

adresa        

vlastník pozemku  

vztah žadatele k pozemku  
 

Údaje o dřevinách (je-li dřevin více, použijte samostatnou přílohu) 

stromy 

počet  obvod kmene  
ve výšce 130 cm nad zemí 

 

druh  

stav   

porosty 

druh  

výměra kácené plochy  

zastoupení druhů v %    

stav  

popis umístění  

Zdůvodnění 4) 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Ke kácení dřevin je třeba povolení, pokud nejde o 
- o stromy s obvodem (nikoliv průměrem) kmene do 80 cm 
- porosty do celkové kácené plochy 40 m2  
- porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků 
- ovocné dřeviny rostoucí na zahradách nebo na nádvoří  

2) Kácení dřevin postačí pouze oznámit, pokud jde o kácení z důvodů 
- zdravotních (dřeviny trpící chorobami, které se můžou šířit na jiné dřeviny)  
- pěstebních (za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů) 
- při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků 
- odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy a zařízení pro 

rozvod tepelné energie prováděné při jejich provozování  
- za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy  

3) Dodatečné oznámení o již provedeném kácení v krajní nouzi, kdy byl stavem dřeviny zřejmě a 
bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozila škoda značného rozsahu (např. závažné ohrožení 
stability stromu působením přírodních živlů). 

4) Závažné důvody pro kácení dřevin jsou skutečnosti, které nelze účinně eliminovat přiměřenými a obvykle 
dostupnými prostředky nebo postupy jinak, než pokácením dřeviny. Vzhledem k rozdílnému funkčnímu a 
estetickému významu konkrétních dřevin na konkrétních stanovištích mohou být stejné důvody ke kácení 
uváděné v žádosti o kácení podané žadatelem posouzeny ze strany úřadu odlišně. 

Přílohy 

- výpis z katastru nemovitostí  

- souhlas / plná moc spoluvlastníků pozemku, pokud je pozemek v podílovém vlastnictví 

- souhlas vlastníků, není-li žadatelem vlastník   

- nájemní smlouva, smlouva o svěření majetku do péče, zřizovací listina atp., pokud je 
žadatelem oprávněný uživatel pozemku 

- plná moc v případě zastupování 

- situační zákres  

- doložení skutečností pro uplatnění § 8 odst. 4 zákona, zejména že byla naplněna podmínka 
bezprostředního ohrožení (např. fotodokumentaci stavu stromu před kácením) 


