Kdy lze kácet dřeviny bez povolení?
1. Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí popřípadě jinou charakteristikou (§8
odst. 3 zákona o ochrany přírody a krajiny) za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného
krajinného prvku1 nebo stromořadí2, velikosti a jiné charakteristiky stanovuje vyhláška č. 189/2013
o ochraně dřevina povolování jejich kácení následovně:
a. 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 m2,
c. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití
jako plantáž dřevin3,
d. 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 zeleň4.
1

Významný krajinný prvek (VKP) jsou ze zákona o ochraně přírody všechny lesy, vodní toky, údolní nivy
jezera a rašeliniště a dále jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody (na území města
Chomutova jsou v současné době registrovány 2 významné krajinné prvky „U Kačáku“ a „U Filipových
rybníků“).
2

Stromořadí definuje vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení jako souvislou řadu nejméně
deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti
stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují
stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách a plantážích dřevin.
3

Plantáží dřevin je porost dřevin rostoucí na pozemku, který je v katastru nemovitostí veden jako
plantáž dřevin.
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Seznam ovocných dřevin publikovalo Ministerstvo životního prostředí. Tento seznam platný ke dni
08.04.2015 je přílohou tohoto dokumentu. Zastavěné území je definováno platným územním plánem
příslušné obce. Platný územní plán statutárního města Chomutova je dostupný na internetovém
odkazu http://www.chomutov.cz. Druh pozemku jeho způsob využití je stanoven v Katastru
nemovitostí ČR. Tyto informace lze bezplatně ověřit v aplikaci Nahlížení do KN dostupné na
internetovém odkazu http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
2. Povolení není potřeba ke kácení dřevin z pěstebních důvodů (obnova porostů nebo výchovné
probírky například v rámci ovocných sadů, vinic), při údržbě břehových porostů prováděné
správcem vodního toku (zejm. Povodí Ohře s. p.), v ochranném pásmu zařízení elektrizační a
plynárenské soustavy při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních. Kácení z těchto
důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem příslušnému úřadu (Magistrát města
Chomutova). Ten je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na
ochranu dřevin (nesplňuje např. výše uvedená kritéria). Kácet dřeviny může v tomto případě pouze
vlastník pozemku, na kterém dřeviny rostou, nebo správce toku a správci distribučních soustav
elektřiny a plynu.
3. Povolení není potřeba ke kácení dřevin, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či
zdraví osob nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. V tomto případě může dřeviny pokácet složka
integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací anebo při
ochraně obyvatelstva, případně kdokoliv jiný (ustanovení jiných zákonů nejsou dotčena), má však
povinnost tuto skutečnost oznámit do 15 dnů od provedení kácení příslušnému orgánu ochrany
přírody (Magistrát města Chomutova). Jedná se o případy, kdy dojde k náhlé změně stavu dřeviny,
např. poškození stromů vlivem povětrnostních vlivů (vývraty, zlomy, eroze půdy nebo sesuvy
apod.).

Období pro kácení dřevin
Legislativa, s výjimkou dřevin kácených na povolení, nestanovuje povinnost kácet dřeviny v určitém
období. S ohledem na jiné zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny (ochrana volně žijících
ptáků, obecná a zvláštní ochrana druhů), zejména pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, je však
doporučeno kácet dřeviny v období vegetačního klidu, tj. v období přirozeného útlumu ekologických a
fyziologických funkcí dřevin. Toto období spadá kalendářně přibližně mezi 01.11. – 31.03 následujícího
roku.
Související právní předpisy:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů,
zákon č. 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
vyhláška 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších
předpisů,
vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných
věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění
činností souvisejících se správou vodních toků.

Seznam ovocných druhů a rodů dřevin dle Ministerstva životního prostředí
Dřevina
Angrešt, Rybíz
Broskvoň
Hrušeň
Jabloň
Temnoplodec
Jeřáb obecný moravský
(sladkoplodý)
Kdouloň
Líska obecná
Mandloň obecná
Meruňka
Morušovník
Ořešák vlašský
Maliník, Ostružiník
Slivoň
Třešeň
Višeň

Latinský název
Ribes L.
Persica vulgaris Mill.
Pyrus L.
Malus Mill.
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot
Sorbus aucuparia subsp. moravica
(Zengerl.) A.Love et D.Love
Cydonia oblonga Mill.
Corylus avellana L.
Amygdalus communis L.
Armeniaca vulgaris Lam.
Morus sp.
Junglans regia L.
Rubus L.
Prunus domestica L.
Cerasus avium (L.)Moench
Cerasus vulgaris Mill.

