Jak postupovat při kácení dřevin, rostoucích mimo les.

V jarních měsících někteří majitelé RD a zahrádek uvažují o kácení stromů a keřů na jimi
obhospodařovaných pozemcích. Tyto zásahy do zeleně lze provádět pouze v době tzv. vegetačního
klidu, který je definován jako období přirozeného útlumu fiziologických a ekologických funkcí dřevin.
Vegetační klid je stanoven na období od října do konce března následujícího roku.
Při kácení je třeba respektovat závaznou úpravu stanovenou v právních normách, které mimo jiné
regulují kácení a jiné zásahy do dřevin rostoucích mimo les. Platí zde ustanovení zákona č. 114/1992
Sb. ,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky ministerstva
životního prostředí k tomuto zákonu č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
novelizovaná vyhláškou č. 222/2014 Sb.
Výše jmenované právní normy stanoví, že ke kácení dřevin je nezbytně nutné povolení orgánů
ochrany přírody, kterými jsou Obecní úřady. Povolení ke kácení lze vydat jen ze závažných důvodů
po vyhodnocení funkčního a estetického významu dané dřeviny.
Bez povolení lze kácet ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v KN
jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití
pozemku kategorie zeleň.
U ostatních dřevin není ke kácení třeba povolení, pokud tyto mají obvod kmene menší jak 80 cm,
měřeno ve výšce 130 cm nad zemí ( výčetní výška), a pak pro keřové porosty, pokud celková
plocha keřů nepřesahuje 40 m2.
Žádost o kácení dřevin musí obsahovat:
1) Identifikace žadatele, adresa, tel. spojení.
2) Označení KÚ a parcely, na které se dřevina nachází, stručný popis dřeviny,zákres do kat.
mapy
3) Doložení vlastnického práva k pozemku, na kterém se dřevina nachází – LV.
4) Specifikace dřevin, které mají být pokáceny
5) Zdůvodnění žádosti o kácení
Pokud obecní úřad vydá povolení, má možnost žadateli uložit tzv. náhradní výsadbu ke kompenzaci
ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny.
Kácení dřevin „na černo“ se v žádném případě nevyplatí. Česká inspekce životního prostředí , může
takového hříšníka postihnout mnohatisícovou pokutou.
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