VYMEZENÍ POJMŮ

OBDOBÍ, VE KTERÉM SE KÁCENÍ DŘEVIN
ZPRAVIDLA PROVÁDÍ
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. v období přirozeného útlumu fyziologických
a ekologických funkcí dřeviny.

Zahradou se rozumí pozemek u bytového domu nebo
u rodinného domu v zastavěném území obce, který je
stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Tuto
podmínku nesplňují např. pozemky u staveb pro rodinnou
rekreaci a v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý
pobyt osob není vyloučen. Kritérium oplocení nesplňují
živé ploty a přenosná mobilní oplocení dočasného
charakteru.

V geografických podmínkách České republiky lze
za období vegetačního klidu obvykle považovat období mezi 1. listopadem až 31. březnem kalendářního
roku.

Zapojeným porostem dřevin je soubor dřevin, v němž se
nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají,
prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících
stromořadí. Za součást zapojeného porostu dřevin se
nepovažují jednotlivé stromy, pokud jejich obvod kmene
měřený ve výšce 130 cm nad zemí přesahuje 80 cm.

Doporučení kácet dřeviny v době vegetačního klidu je
třeba respektovat zejména s ohledem na další zájmy
chráněné zákonem. Jedná se např. o ochranu ptáků v době
jejich hnízdění nebo zájmy obecné ochrany živočichů.
Negativně na okolí působí i zdravý strom pokácený v době
jeho plné vegetace, kdy z jeho pařezu vytéká míza.

Za stromořadí se považuje liniové uspořádání nejméně
deseti stromů s pravidelnými rozestupy, a to nejen jako
doprovod liniových staveb (komunikace) nebo vodních
toků, ale i veškeré další liniové soustavy (polní cesty, pěšiny
apod.); chybí-li v některém úseku souvislé řady některý
strom, je i tento úsek považován za stromořadí. Za stromořadí se nepovažují liniové keřové porosty (živé ploty),
i když jsou vysazeny ze dřevin, které mohou být i stromového vzrůstu. Dále se za stromořadí nepovažují stromy
rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin.
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KÁCENÍ DŘEVIN
ROSTOUCÍCH
MIMO LES

POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN SE ŘÍDÍ

KDY NENÍ NUTNÉ POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN
A NEMUSÍ SE ANI OZNAMOVAT

zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

§ u dřevin rostoucích v oplocených zahradách u rodinných nebo bytových domů v zastavěném území
obcí
§ u dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž
dřevin
§ u zapojených porostů dřevin, pokud jejich celková
plocha nepřesahuje 40 m2
§ u dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného
ve výšce 130 cm nad zemí

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

KDY ŽÁDAT O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN
pro dřeviny o obvodu kmene 80 cm a více
ve výšce 130 cm nad zemí
pro zapojené porosty dřevin, pokud jejich
celková plocha je 40 m2 a více
pro stromořadí

KDY STAČÍ OZNÁMIT KÁCENÍ DŘEVIN
15 DNŮ PŘEDEM

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI
§ u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození
a místo trvalého pobytu
§ u právnických osob název nebo obchodní firma,
identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresa sídla,
popřípadě jiná adresa pro doručování
§ označení katastrálního území a parcely, na které se
dřeviny nachází
§ stručný popis umístění dřevin a situační zákres
§ specifikace dřevin, které mají být káceny
§ doklad o vlastnickém právu či nájemním nebo uživatelském vztahu k příslušným pozemkům, a to
včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku
§ žadatel o povolení kácení dřevin na silničních
a drážních pozemcích doloží stanovisko příslušného silničního, resp. drážního správního úřadu

KAM PODAT ŽÁDOST
§ na obecní úřady
§ na správy chráněných krajinných oblastí – území
národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a jejich ochranných pásem
§ na krajský úřad – území přírodních rezervací, přírodních památek a ochranná pásma těchto zvláště
chráněných území

Než se rozhodneme pokácet strom, položme si
nejdříve otázku, zda důvody, které nás ke kácení
vedou, jsou natolik pádné, že zachování stromu
není již dále možné.
Vyvarujme se proto zbytečného kácení
stromů. Vždyť pokácet strom trvá jen několik
minut, jak dlouho však trvalo, než vyrostl,
a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste
adekvátní náhrada.

§ z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy
porostů nebo při provádění výchovné probírky
porostů
§ při údržbě břehových porostů prováděné při správě
vodních toků
§ při kácení dřevin v ochranném pásmu zařízení
elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při
provozování těchto soustav
§ z důvodů zdravotního stavu stromu
Podmínka: Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno
písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody,
kterými jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
Oznámení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení
kácení dřevin.

KDY SE OZNAMUJE KÁCENÍ DŘEVIN
DO 15 DNŮ PO JEHO PROVEDENÍ
Jedná se o kácení dřevin, jejichž stavem byl zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozila-li škoda
značného rozsahu. Oznámení o kácení dřevin musí mimo
jiné obsahovat doložení skutečností nasvědčujících tomu,
že byly splněny podmínky pro tento postup (např. fotodokumentace).

