
Povolení kácení dřevin 

 
1. Kód 122 

2. Pojmenování životní situace Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně a 

povolování jejich kácení 

3. Základní informace Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydává ÚMČ Brno-

Bystr, Odbor životního prostředí a dopravy. Povolení lze vydávat ze závažných důvodů po 

vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. 

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat Vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka 

pozemku, na kterém dřeviny rostou, popř. jiný oprávněný uživatel. 

5. Jaké jsou podmínky a postup při řešení životní situace Povolení ke kácení dřevin není 

potřeba, pokud tyto dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo 

stromořadí a nacházejí se v zahradách. Zahrady jsou definovány jako veřejnosti 

nepřístupné, stavebně oplocené pozemky u bytových a rodinných domů v zastavěném 

území obce. Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně. Tuto podmínku tedy 

nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách. Živý plot, tedy rozhrada tvořená 

dřevinami, za stavební oplocení považována není. Kácení stromů probíhá zpravidla na 

podzim, během vegetačního klidu. Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů 

pěstebních a zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 

15 dní předem na úřad, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat. Povolení ke kácení 

dřevin rostoucích mimo les, za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným 

prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy 

se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 

nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m². Povolení není rovněž třeba ke 

kácení dřevin, je-li jejich stavem ohrožen život, zdraví nebo hrozí-li škoda značného 

rozsahu. V tomto případě musí být tento zásah oznámen do 15 dnů od provedení kácení. 

Ke zpřísnění dochází v případě ochrany stromořadí (souvislá řada nejméně 10 stromů 

s pravidelnými rozestupy), ke kácení stromořadí nebo i jednotlivých stromů, které jsou 

součástí stromořadí, a to bez ohledu na obvod jejich kmene ve výšce 130 cm nad zemí, je 

nutné povolení, které vydává orgán ochrany přírody. 

6. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Písemná žádost o povolení kácení se 

podává na příslušný úřad. 

7. Na které instituci životní situaci řešit Úřad městské části Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 

60, 635 00 Brno 

8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit  ÚMČ Brno-Bystrc, Odbor životního prostředí a 

dopravy, pí Alena Kallasová v úřední dny pondělí a středa 8:00 hod. – 17:00 hod 

9. Jaké doklady je nutné mít s sebou Žádost musí obsahovat:  

 jméno a adresu žadatele,  

 označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny 

nacházejí, 

 doložení vlastnického, nájemního či uživatelského vztahu 

k pozemkům a dřevinám,  

 specifikaci dřevin, které mají být káceny, jejich druh, 

počet, velikost ploch keřů, vč. situačního nákresu, 

 udání obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí, 

 zdůvodnění žádosti. 

10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Na úřadě nebo na 

www.kninicky.eu a www.bystrc.cz  

http://www.kninicky.eu/
http://www.bystrc.cz/


11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Všechna úkony spojené s povolením jsou 

bezplatné. 

12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůta pro vyřízení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny v platném znění, až do 90-ti dnů. 

13. Kteří další účastníci (dotčení) řešení životní situace Dle zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny v platném znění může být účastníkem řízení dle § 70 občanské 

sdružení, za předpokladu dodržení zákonných podmínek. 

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje  

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění , 

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

15. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Odvolání proti rozhodnutí je možno 

podat do 15 dnů od jeho doručení k Odboru životního prostředí MMB, Kounicova 67, a to 

podáním učiněným prostřednictvím příslušného úřadu MČ. 

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  

 uložení pokuty fyzické osobě až do výše 20.000 Kč u jednotlivé dřeviny, u 

skupiny dřevin až 100.000 Kč (dle § 87 zák. č. 114/1992 Sb.), 

 uložení pokuty právnické a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až 

do výše 1.000.000 Kč (dle § 88 zák. č. 114/1992 Sb.). 

18. Nejčastější dotazy  

 Je možné bez povolení pokácet památný strom? Pokácet nebo jakkoliv poškodit 

památný strom je zakázáno zákonem o ochraně přírody a krajiny. Výjimkou 

z tohoto zákazu může povolit orgán ochrany přírody jen ve veřejném zájmu. To 

platí i pro řešení případného havarijního stavu dřeviny, který závažným způsobem 

ohrožuje zdraví či bezpečnost. Na památné stromy rostoucí v zahradách se 

možnost kácení bez povolení nevztahuje. 

 Je možné kácet dřeviny ve vegetačním období?  Podle vyhlášky se kácení provádí 

zpravidla v období vegetačního klidu. To znamená, že kácet v době vegetace 

(mimo období vegetačního klidu) není zakázáno. Kácením stromů mohou být 

dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto zákonem. Toto se může týkat např. ochrany 

ptáků nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů. 

 Proč se zpřísňuje ochrana stromořadí a kácet v zahradách budou moci majitelé bez 

povolení úřadů?  Stromořadí mají své historické, funkční, nebo estetické 

opodstatnění. Péče o ně je náročná, což v některých případech vedlo k volbě 

pohodlného způsobu řešení tohoto problému, tedy k vykácení aleje. Na kácení 

každého stromořadí či jednotlivého stromu ze stromořadí, budou jeho majitelé 

potřebovat povolení. Naopak majitelé soukromé zahrady by si sám měl 

rozhodovat, co na svém pozemku chce mít a co nikoli. Majitel zahrady se svůj 

majetek nezničí. Naopak se jej bude snažit zvelebit. 

19. Další informace Ministerstvo životního prostředí 

20. Informace o popisovaném postupu (řešení životní situace) je možné získat také 

z jiných zdrojů nebo v jiné formě 

21. Související životní situace a návody jak je řešit 

22. Za správnost popisu odpovídá útvar Úřad městské části Brno-Kníničky, Nová 11 

23. Kontaktní osoba Ing. Lukáš Bezděk 

24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 16.7.2013 

25. Popis byl naposledy aktualizován 16.7.2013 

26. Datum konce platnosti popisu Bez omezení 

 

 


