
Kácení dřevin rostoucích mimo les 

Pojmenování (název) životní situace 

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

 

Povolení ke kácení dřevin NENÍ POTŘEBA:   

• pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm - obvod se měří ve výšce 130 cm nad 

zemí  

• Pro zapojené porosty dřevin, jejichž celková plocha nepřesahuje 40 m2, ovšem 

za předpokladu že žádná dřevina z nich nemá obvod větší než 80 cm, měřený ve 

výšce 130 cm nad zemí   

• 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 

 

Povolení ke kácení dřevin JE POTŘEBA:   

• Pro dřeviny jakéhokoliv obvodu měřeného ve 130 cm nad zemí, které jsou 

součástí stromořadí (stromořadí je souvislá řada alespoň deseti stromů s 

pravidelnými rozestupy, pokud v souvislé řadě chybí jeden strom, stále se 

jedná o stromořadí)  

• Pro dřeviny součástí VKP (významného krajinného prvku)  

• Pro památné stromy  

 

 

POSTUP žádání o kácení dřevin rostoucích mimo les:  

V případě že je třeba ke kácení povolení je nutné podat ŽÁDOST.  

 

Žádost musí obsahovat:  jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození a kontakt 

(telefon, e-mail). Na žádosti musí být uvedeni VŠICHNI VLASTNÍCI pozemku, popřípadě 

musí být doložena plná moc pro jejich zastupování. V případě podání žádosti osobou oprávněné 

k podnikání se jedná o sídlo a IČO podniku, specifikace pozemku, tedy parcelní číslo a 

katastrální území, kde dřevina roste, doklad o vlastnických vztazích (stačí výpis z katastru 

nemovitostí), v případě nájemního vztahu, souhlas vlastníka pozemku, specifikace dřevin, tj. 

druh dřeviny, obvod ve výšce 130 cm, popřípadě plocha dřevin, odůvodnění kácení dřevin,  

podpis všech vlastníků, situační nákres polohy dřevin, fotodokumentaci stavu dřevin.  

 

Kácení dřevin probíhá zpravidla v období vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března. 

Na posouzení žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les má úřad 60 dní. 

 


