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Jak žádat o … Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 
 

Velikost a charakteristika dřevin , k jejichž kácení není 

třeba povolení  ( vyhláška 189 ze dne 27. 6. 2013 o 

ochraně dřevin a povolování jejich kácení , § 3, novela 

vyhlášky  č. 222/2014 Sb. , účinnost od 1. 11. 2014 ) 

 

 Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu,že tyto nejsou 

součástí významného krajinného prvku (§ 3 odst 1 písm b) 

zákona) nebo stromořadí ,se podle § 8 odst. 3 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 m
2.

 

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 a ostatní plocha se 

způsobem využití pozemku zeleň (nemusí být 

oplocené).  

 

O vydání rozhodnutí (souhlasu s pokácením dřeviny)může 

žádat pouze vlastník pozemku na kterém dřevina roste,  

nájemce nebo jiný oprávněný uživatel , vždy s písemným 

souhlasem vlastníka. Správní řízení s kýmkoliv jiným 

nelze vést a žádost nelze projednat.  
 

Povolení není třeba ke kácení dřevin , je-li jejich stavem 

zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo 

hrozí-li škoda značného rozsahu (§ 8, odst. 4 zákona 

114/1992 Sb.) Ten, kdo za těchto podmínek provede 

kácení, oznámí jej orgánu ochrany přírody( OŽP Brandýs 

n.L. – Stará Boleslav)  do 15 dnů od provedení kácení. 

K oznámení se doloží důvody ohrožení (např. fotografie). 

 

Upraveno zákonem … zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů,vyhláškou 189 ze dne 

27.6.2013, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 

,novela vyhlášky č. 222/2014 Sb., s účinností od 1.1. 2014, 
§ 8  vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.,kterou se provádějí 



některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Oblast životní prostředí 

Působnost Státní správa 

Odbor ŽP 

Návrh musí obsahovat dle § 4 vyhl.189/2013 Sb. 

    jméno a adresa žadatele 

a)  označení katastrálního území a parcely, na které se 

dřeviny nachází, popis umístění dřevin, situační zákres 

b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo 

uživatelského vztahu žadatele k 

příslušným pozemkům,nelze-li je ověřit v katastru 

nemovitostí ,včetně písemného souhlasu vlastníka 

pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník 

pozemku 

c)  specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být 

káceny, zejména jejich druh, počet a obvod kmene ve 

výšce 130 cm nad zemí, velikost plochy zapojených 

porostů 

d) zdůvodnění žádosti 

Forma podání písemně prostřednictvím formuláře 

Správní nebo jiný 

poplatek 
není 

Lhůta pro vyřízení 30 dní, v závažných případech až 90 dní 

Formulář žádosti na webu 

Poznámka   

Odvolací orgán Krajský úřad Středočeského kraje 

Způsob odvolání Písemně, dvojmo, prostřednictvím odboru životního 

prostředí MěÚ Čelákovice 

Lhůta pro odvolání do 15-ti dnů od obdržení rozhodnutí  

Formulář pro odvolání není  

Poznámka Dle § 87 zákona č. 114/1992 Sb., orgán ochrany přírody 

uloží pokutu ve výši  do výše 20.000 Kč fyzické osobě, 

která se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo  bez 

povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les  
Dle § 88 zákona č. 114/1992 Sb. orgán ochrany přírody 

uloží pokutu až do výše 1.000 000 Kč právnické osobě 

nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která 

se dopustí protiprávního jednání tím, že zničí bez povolení 

dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les. 
  

 

 

 


