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OBECNÍ ÚŘAD HORY 
Hory 47, 360 01 Hory 

 

 

KÁCENÍ STROMŮ 
rostoucích mimo les 

 
Problematika kácení stromů rostoucích mimo les je upravena v § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce MŽP 

č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 

 
Základní pravidla pro kácení stromů, případně keřů: 

1. Majitelem dřeviny (strom nebo keř) je vždy vlastník pozemku (tzn. strom nemusí být 

ve vlastnictví toho, kdo jej vysadil). Majitel pozemku je povinen pečovat o dřeviny 

rostoucí na jeho pozemku, je také zodpovědný za jejich stav.  

2. Kácení, případně ořezy dřevin řeší vždy vlastník pozemku, případně jiný žadatel 

se souhlasem vlastníka.  

3. Kácení dřevin se provádí zpravidla v období vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3. 

4. Stromy lze kácet pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického 

významu. 

5. V případě kácení stromů, které mají ve výšce 130 cm od země obvod kmene větší než 

80 cm nebo v případě kácení keřových porostů nad celkovou plochu 40 m2 – je nutné 

získat POVOLENÍ ke kácení (i v případě stromů na vlastním pozemku). 

6. Povolení ke kácení vydává příslušný orgán ochrany přírody - obecní úřad obce 

se základním pověřením. Pro kácení na katastrálním území obce Hory je tímto 

orgánem Obecní úřad Hory. 

7. Žádost o povolení kácení musí obsahovat: 

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřevina nachází, stručný 

popis umístění dřeviny a situační zákres, 

b) doložení vlastnického práva (případně nájemního vztahu) k pozemkům nebo    

souhlas vlastníka pozemku s kácením, není – li žadatel vlastníkem pozemku, 

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny (druh, počet, obvod kmene ve výšce 

130 cm nad zemí, 

d)  zdůvodnění žádosti. 

8. V povolení kácení bude žadateli uložena povinnost náhradní výsadby, případně 

finanční odvod do rozpočtu obce. 

9. Při poškození nebo pokácení dřeviny bez řádného povolení lze fyzické osobě uložit 

pokutu do výše 20 000 Kč, ve zvláštních případech až 100 000 Kč.  

 

 

Povolení ke kácení se nevyžaduje v těchto případech: 
1. Povolení ke kácení není třeba, 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 jej orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. 

2. Dále není povolení ke kácení třeba v případě kácení z důvodů pěstebních, to je za účelem 

obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů 

prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení 

elektroinstalační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav 
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a z důvodů zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být orgánu ochrany přírody 

oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem. 

3. Pokud dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, pak se 

povolení nevyžaduje pokud: 

- obvod dřeviny ve výšce 130 cm nad zemí je do 80 cm, 

- pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevini nepřesahuje 40 m2, 

- se jedná o porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho 

druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní 

hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let, 

- ovocné dřeviny, které rostou na pozemcích v zastavěném území evidovaných 

v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, nebo zastavěná plocha 

a nádvoří.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i 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 kmenů jednotlivých 

dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm. 


