
OBECNÍ ÚŘAD OSLAVIČKA, OSLAVIČKA 39, 675 05 RUDÍKOV 

okres Žďár nad Sázavou, IČ: 00378305  

 tel.: 776 294 592, 564 409 324, e-mail: ou.oslavicka@seznam.cz, http://www.oslavicka.cz 

 

INFORMACE	O	KÁCENÍ	DŘEVIN	ROSTOUCÍCH	MIMO	LES	

Kácení	dřevin	bez	povolení	a	oznámení	
  

Bez povolení (či oznámení) lze kácet tyto dřeviny rostoucí mimo les:  

• obvod kmene stromu má ve výšce 130 cm nad zemí méně než 80 cm  

• celkový zapojený porost má plochu menší než 40 m2
   

• dřeviny v plantáži dřevin 

• jedná se o ovocnou dřevinu rostoucí v zastavěném území obce na pozemku 
evidovaném v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha 
a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň (Seznam 
ovocných dřevin, které lze kácet bez povolení viz Tabulka 1) 

 

V žádném z výše uvedených případů se ale nesmí jednat o: 

• dřevinu ve významném krajinném prvku (dále jen „VKP“) nebo strom zvláště 
chráněný či památný nebo stromořadí nebo tato dřevina je biotopem zvláště 
chráněného druhu nebo hnízdištěm ptáků.  

 
V tomto a v ostatních případech je třeba podat žádost o povolení kácení na Obecní 
úřad Oslavička a event. poslat žádosti i k jiným správním úřadům - viz níže. 

	
Vysvětlení pojmů uvedených výše: 

Zapojený porost dřevin = soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra 
vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají.  

Stromořadí = souvislá řada 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 a plantážích dřevin 

Co je VKP se stanoví  
• přímo ze zákona = rašeliniště, vodní toky, rybníky a jezera, údolní nivy – okolí 

vodních toků, kde je půda ovlivněna tímto tokem 
• nebo registrací orgánu ochrany přírody a krajiny 
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Kácení	dřevin	s	povolením	nebo	oznámením	
 

Nesplňují-li dřeviny podmínky pro kácení bez povolení uvedené na začátku textu, je třeba 
podat žádost o povolení ke kácení dřevin mimo les na Obecní úřad Oslavička. Ve zvláštních 
případech uvedených v kapitole „Povolení ke kácení dřevin ve zvláštních případech“ je ještě 
navíc nutné podat žádost i na jiný správní úřad. V určitých případech místo žádosti 
o povolení ke kácení stačí podat oznámení o kácení na Městský úřad Velké Meziříčí - viz 
kapitola „Kdy není potřeba povolení, ale pouze oznámení“ 

Formulář žádosti o povolení kácení lze stáhnout z internetových stránek obce. 

Podání	žádosti	
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či 
nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny 
rostou. Žádost musí obsahovat:  

• u fyzických osob: jméno datum narození a adresu žadatele, u právnických osob: 
název nebo obchodní firmu, IČO nebo obdobný údaj a adresu sídle nebo jinou 
doručovací adresu.  

• doložení vlastnického, nájemního či uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a 
dřevinám rostoucím mimo les - jen pokud tyto údaje nelze ověřit v KN,  

• specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, 
počet, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, velikost plochy zapojených porostů 
a druhové zastoupení,  

• označení katastrálního území, parcely, popis umístění dřevin, situačního zákres 
(mapka v potřebném měřítku – často postačí zákres do snímku z KN),  

• písemný souhlas vlastníka, pokud žádá nájemce nebo uživatel pozemku  

• zdůvodnění žádosti.  

Pokud je k rozhodnutí obecního úřadu třeba spolupůsobení jiného orgánu (viz Povolení ve 
zvláštních případech), je vhodné již k žádosti doložit písemné rozhodnutí či vyjádření tohoto 
orgánu.  

Účastníci	řízení	
Postavení účastníka řízení mají všichni (spolu)vlastníci pozemku, na němž dřeviny rostou, 
popřípadě i nájemci a uživatelé tohoto pozemku.  

Postavení účastníka řízení má i občanské sdružení, jehož hlavním posláním je ochrana 
přírody a krajiny a to za podmínek, že  

• má právní subjektivitu,  

• podá k obecnímu úřadu žádost o informování o zahájených správních řízení (žádost 
platí vždy jeden rok od jejího podání),  

• oznámí obecnímu úřadu písemně svou účast v řízení do 8 dnů ode dne oznámení o 
zahájení řízení  

Je možné, že skácením dřeviny budou přímo dotčeny zájmy jiných subjektů. Tyto jsou také 
účastníci řízení. 

 



OBEC OSLAVIČKA, OSLAVIČKA 39, 675 05 RUDÍKOV, IČ:  00378305 

3/7 

Rozhodnutí		
Obecní úřad na základě skutečně zjištěného stavu věci usoudí, zda je možno dřevinu 
pokácet (vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny) a zda pokácení bude 
povoleno (zvážení všech důvodů pro a proti pokácení dřeviny).  

Podle vyhodnocení žádosti vydá obecní úřad písemné rozhodnutí. 

V rozhodnutí může být uvedena doba kácení včetně kácení po etapách. Kácení se povoluje 
zejména na dobu vegetačního klidu (přibližně od 1. listopadu do 31. března).  

Rozhodnutí se musí doručit do vlastních rukou všech účastníků řízení. Teprve 15 dnů od 
doručení poslednímu účastníku řízení, a pokud se nikdo z účastníků řízení neodvolá, nabývá 
rozhodnutí právní moci. V případě, že kácení bylo povoleno, je možno další den po nabytí 
právní moci (popřípadě v pozdější den stanovený v rozhodnutí) dřevinu kácet.  

 

Náhradní	výsadba		
Součástí rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin může být i uložení náhradní výsadby a 
následné péče o náhradní výsadbu po dobu až pěti let. Zda bude náhradní výsadba uložena, 
v jakém počtu, velikostní charakteristice dřevin, druhové skladbě a s jak dlouhou případnou 
následnou péčí (nejdéle pětiletou), je věcí správního uvážení rozhodujícího orgánu. 
Náhradní výsadbu je možné uložit na pozemku žadatele, není-li to možné či vhodné, uloží se 
náhradní výsadba na jiném pozemku. Provedení náhradní výsadby se ukládá vždy žadateli o 
kácení dřeviny, povinností provést náhradní výsadbu je vázán i případný právní nástupce 
žadatele.  

 

Povolení ke kácení dřevin ve zvláštních případech 

Spolupůsobení jiných správních úřadů  

V některých případech musí k záměru kácení dřevin vydat správní akt i jiný správní úřad 
(nejčastěji Městský úřad Velké Meziříčí).  

Vždy je však nutné podat žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les i na 
Obecní úřad Oslavička!  

Jedná se o tyto případy:  

• Kácení dřevin ve významném krajinném prvku. Roste-li dřevina ve VKP je třeba 
vydat rozhodnutí i tehdy, pokud nedosahuje obvodu kmene 80 cm ve 130 cm nad 
zemí (stromy) nebo zapojenou plochu do 40 m2. Orgán ochrany přírody a krajiny 
(Městský úřad Velké Meziříčí) může v případě kácení dřevin ve VKP vydat závazné 
stanovisko, v němž se k možnosti kácení dřevin ve VKP autoritativně vyjádří. 
Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny nenahrazuje rozhodnutí 
obecního úřadu.  

Je třeba tedy navíc na orgán ochrany přírody a krajiny poslat žádost o vydání 
závazného stanoviska k zásahu do VKP. Formulář je ke stažení také na 
internetových stránkách obce. 

• Kácení dřevin na pozemcích sousedících s koryty vodních toků. Před vydáním 
povolení ke kácení dřevin je třeba informovat o tomto záměru příslušný vodoprávní 
úřad (Městský úřad Velké Meziříčí). Vodoprávní úřad může kácení na tomto 
pozemku zakázat. Je-li kácení vodoprávním úřadem zakázáno, obecní úřad pokácení 
rozhodnutím zamítne.  
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• Kácení zvláště chráněných druhů dřevin (viz Tabulka 2). Zde je nutné předběžné 
rozhodnutí orgánu ochrany přírody (Krajský úřad Vysočina) o výjimce a následné 
rozhodnutí obecního úřadu.  

• Kácení památných stromů. Před rozhodnutím obecního úřadu musí příslušný orgán 
ochrany přírody a krajiny (Městský úřad Velké Meziříčí) zrušit ochranu památného 
stromu, popřípadě udělit výjimku, jinak nelze kácení povolit.  

• Kácení na území evropsky významných lokalit (součást soustavy Natura 2000) 
obecní úřady povolují v případě, že evropsky významná lokalita neleží ve zvláště 
chráněném území. Povolení ke kácení dřevin na těchto územích lze vydat pouze v 
případě, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních 
stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita určena 
(dále jen „vyloučen vliv“) ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování 
těchto druhů. Stanovisko, zda u záměru není vyloučen vliv, vydává Krajský úřad 
Vysočina či správa chráněných krajinných oblastí, a to vždy před vydáním 
rozhodnutí o kácení dřevin. V případě, že není vyloučen vliv, vyčká obecní úřad na 
další postup krajského úřadu. U kácení dřevin, které jsou součástí VKP a zároveň 
jsou součástí evropsky významné lokality, vydává stanovisko k zásahu do VKP 
krajský úřad či správa chráněných krajinných oblastí.  

• Rozhodnutí o kácení dřevin na silničních pozemcích a u železničních drah může 
obecní úřad vydat až po dohodě s příslušným silničním úřadem nebo drážním 
úřadem. Pozemek u drah je totožný s ochranným pásmem dráhy. Do 7 m od vodiče 
u elektrifikovaných tratí se rozhodnutí nevydává a kácení se pouze oznamuje. Za 
dohodu lze považovat i soulad vydaného rozhodnutí s písemným vyjádřením 
silničního nebo drážního úřadu. Nedojde-li k dohodě, obecní úřad rozhodnutí nevydá, 
řízení přeruší a věc předloží krajskému úřadu. Příslušným drážním úřadem je Drážní 
úřad v Praze, příslušnými silničními úřady jsou: Ministerstvo dopravy pro dálnice a 
rychlostní silnice, Krajský úřad Vysočina pro silnice I. třídy, Městský úřad Velké 
Meziříčí pro silnice II. a III. třídy, Obecní úřad Oslavička pro veřejně přístupné 
účelové komunikace a místní komunikace. 

• Pokud jsou dotčeny zájmy státní památkové péče, vydává orgán státní 
památkové péče k záměru na kácení dřevin závazné stanovisko. Orgán státní 
památkové péče vydává závazné stanovisko nezávisle na rozhodnutí obecního úřadu 
(v případě, že dřevina roste na nemovitosti v památkové rezervaci, v památkové zóně 
nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní 
památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny). V ostatních případech 
dotčení zájmů památkové péče je závazné stanovisko orgánu státní památkové péče 
závazným podkladem pro rozhodnutí obecního úřadu o kácení dřevin. V případě, že 
by se kácení mohlo dotknout zájmů památkové péče doporučujeme vždy předem 
zkontaktovat orgán státní památkové péče s dotazem, zda a v jaké formě bude 
závazné stanovisko vydávat. 

Rozhodování jiných správních úřadů  

O kácení některých dřevin rostoucích mimo les nerozhoduje Obecní úřad Oslavička, ale 
jiné správní úřady. Jde o tyto případy:  

• kácení dřevin rostoucích v národních parcích, přírodních rezervacích a 
přírodních památkách a národních přírodních rezervacích a národních 
přírodních památkách včetně ochranných pásem všech jmenovaných maloplošných 
chráněných území,  

• případy, kdy je nutno rozhodnutím nařídit kácení dřevin z důvodu jejich nákazy 
epidemickými či jinými závažnými chorobami.  
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Kdy není potřeba povolení, ale pouze oznámení 

Oznámení	o	kácení	dřevin		
Oznámení o kácení dřevin ve všech zde následně vyjmenovaných případech přebírá 
Městský úřad Velké Meziříčí. Městský úřad Velké Meziříčí může kácení rozhodnutím 
(nejlépe za pomoci předběžného opatření) zakázat, pozastavit nebo omezit, pokud to 
odporuje požadavkům na ochranu dřevin. 

 

 Předběžné oznámení:  

• kácení z důvodů pěstebních (obnova či výchovná probírka porostů),  

• kácení z důvodů zdravotních  

• kácení při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků  

• odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské 
soustavy při provozování těchto soustav.  

Oznámení se provede písemně nejméně 15 dnů před kácením. Oznámení musí mít stejné 
náležitosti jako by šlo o žádost o kácení dřevin. 

Následné oznámení:  

Kácení je oznamováno následně v případě, že stavem dřeviny je bezprostředně ohrožen 
život či zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu. Kácení je třeba Městskému úřadu 
Velké Meziříčí oznámit do 15 dnů ode dne provedení kácení. (Bezprostředním ohrožením 
života a zdraví se míní především zcela zjevné nebezpečí pádu stromu v zastavěných 
lokalitách nebo při komunikacích). Oznámení musí mít stejné náležitosti jako by šlo o 
žádost o kácení dřevin a navíc doložení skutečnosti, že dřevina byla ve stavu bezprostředně 
ohrožujícím život či zdraví nebo hrozí škody značného rozsahu (nejlépe fotodokumentace). 
Pokud bylo kácení provedeno složkami integrovaného záchranného systému, postačí, když 
oznámení obsahuje místo, kde se dřeviny nacházely.  

Předběžné oznámení bez možnosti zásahu:  

• kácení náletových dřevin na hrázích vodních děl musí být Městskému úřadu Velké 
Meziříčí předem oznámeno 

 
 
Informace čerpány z „Metodického listu k postupu při povolování kácení dřevin rostoucích 
mimo les“ vydaných Odborem životního prostředí Kraje Vysočina ze dne 11. 12. 2014  

(http://www.kr-
vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4062676) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslavička 1. 3. 2016 
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Seznam ovocných dřevin, které lze kácet bez povolení  

(dle MŽP: http://www.mzp.cz/cz/news_141107_seznam_drevin) 

Tabulka 1: Seznam ovocných dřevin, které lze kácet bez povolení 

Dřevina Latinský název 

Angrešt, Rybíz  Ribes L.  

Broskvoň  Persica vulgaris Mill.  

Hrušeň  Pyrus L.  

Jabloň  Malus Mill.  

Temnoplodec  Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot  

Jeřáb obecný moravský (sladkoplodý)  Sorbus aucuparia subsp. moravica (Zengerl.) 
A.Love et D.Love  

Kdouloň  Cydonia oblonga Mill.  

Líska obecná  Corylus avellana L.  

Mandloň obecná  Amygdalus communis L.  

Meruňka  Armeniaca vulgaris Lam.  

Morušovník  Morus sp.  

Ořešák vlašský  Junglans regia L.  

Maliník, Ostružiník  Rubus L.  

Slivoň  Prunus domestica L.  

Třešeň  Cerasus avium (L.)Moench  

Višeň  Cerasus vulgaris Mill.  

 
Tabulka 2: Seznam zvláště chráněných druhů dřevin 

1. druhy kriticky ohrožené 

jeřáb krkonošský - Sorbus sudetica  
lýkovec vonný - Daphne cneorum  
mandloň nízká - Amygdalus nana  
muk (jeřáb) český - Sorbus bohemica  
plamének celolistý - Clematis integrifolia  
vrba borůvkovitá - Salix myrtilloides  
vrba bylinná - Salix herbacea  
vrba černající - Salix myrsinifolia  
vrba dvoubarvá - Salix bicolor  
vrba laponská - Salix lapponum  

2. druhy silně ohrožené 

bříza zakrslá - Betula nana  
jalovec obecný nízký - Juniperus communis subsp. alpina  
ostružiník moruška - Rubus chamaemorus  
tis červený - Taxus baccata  
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vrba velkolistá - Salix appendiculata  

3. druhy ohrožené 

dřín obecný - Cornus mas  
dub pýřitý (šípák) - Quercus pubescens  
kručinečka křídlatá - Genistella sagittalis  
plamének přímý - Clematis recta  
vrba plazivá - Salix repens  
vřesovec pleťový - Erica herbacea  
zimostrázek nízký - Polygaloides chamaebuxus 

 


