
Městský úřad
Rožnov pod Radhoštěm

ŽÁDOST O POVOLENÍ KE KÁCENÍ 
DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES 
(ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ NEBO Z DŮVODU STAVBY)

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo 
les* musí vedle obecných náležitostí obsahovat:

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 
(všech vlastníků) k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru ne-
movitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li 
žadatelem vlastník pozemku

c)  specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druh dřevin, jejich počet 
a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; u zapojených porostů nad 40 m2 
lze namísto počtu uvést výměru kácené plochy

d)  zdůvodnění žádosti
e)  návrh náhradní výsadby 

Kdy není nutné žádat o povolení ke kácení dřevin?
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou 
součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a jsou splněny ostatní 
podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 zákona č. 
114/1992 Sb. a § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje:

 pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
 pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených po-
rostů dřevin nepřesahuje 40 m2 
 pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve 
způsobu využití jako plantáž dřevin
 pro ovocné dřeviny rostoucí na oplocených pozemcích  v zastavěném území 
evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plo-
cha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň 
 jedná-li se o dřevinu, která svým stavem bezprostředně ohrožuje život i zdraví 
nebo hrozí-li škoda značného rozsahu – do 15 dnů po zásahu je nutno oznámit 
toto kácení příslušnému orgánu ochrany přírody – SCHKOB (jedná se o stromy 
v  havarijním stavu, oznámení o kácení musí mít stejné náležitosti jako žádost 
o povolení ke kácení)
 z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů a při provádění výchovné 
probírky – musí být oznámeno písemně alespoň 15 dnů předem



Kdo vydává povolení?
Povolení ke kácení vydává vždy místně příslušný obecní úřad.

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
naleznete na internetu v sekci „Formuláře ke stažení“

Kdy je možno provádět kácení dřevin rostoucích mimo les?
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetační-
ho klidu (§ 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb.) tj. od 1. listopadu do 31. března.

Kontaktní osoba:
 RNDr. Tamara Slováčková 

ochrana přírody  
(ul. Letenská, kancelář 216), tel.: 571 661 276, 739 503 699 
e-mail: tamara.slovackova@roznov.cz

* dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zpracováno dne: 20. 4. 2020
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