
INFORMAČNÍ MATERIÁL KE KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ  

V OBCI HODONICE 

Vážení spoluobčané, 

z důvodu nejasností a možných pochybení při kácení dřevin mimo les se 
komise pro životní prostředí rozhodla připravit tento materiál, který má 
sloužit k lepší informovanosti občanů v problematice kácení dřevin a má 
předcházet porušování zákona v této oblasti. Doufáme, že zde naleznete 
dostatečně srozumitelný návod na to, jak postupovat při kácení dřevin 
mimo les a vyhnete se tak případným sankcím za porušení zákona. 

 

VÝZNAM MIMOLESNÍ ZELENĚ 

Stromy jsou charakteristickým prvkem našeho životního prostředí, 
prvkem o to důležitějším v době či místě se silně znečistěným prostředím. 
Ostrůvky zeleně v intenzivně využívané krajině a v umělém prostředí měst 
a obcí vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a škodliviny, hubí 
mikroorganismy, poskytují stín a tlumí hluk. Zeleň v prostředí takřka 
odtrženém od přírody umožňuje vnímat přirozené rytmy, střídání dob 
vegetace a vegetačního klidu. Stromy a veřejná zeleň jsou pro nás 
zdrojem odpočinku, inspirace a estetických požitků. Stromy vysazované 
od renesance podél řek a cest jsou důležitým životním prostorem pro řadu 
živočichů, utvářejí typickou českou krajinu a připomínají moudrost našich 
předků. Úbytek zeleně ohrožuje lidské zdraví. 

 

     

 

,,Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Je snadné 
přitom nepomyslet, jak dlouho trvalo, než vyrostl a jak dlouho 

bude trvat, než za něj vyroste náhrada.,, 

 



OBECNÉ INFORMACE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA 

V případě kácení stromů mimo les, musí ve většině případů 
vydat povolení příslušný orgán ochrany přírody, což je v zásadě 
obecní úřad. O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku 
nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka. 

Bez povolení lze kácet pouze ve výjimečných případech (např. 
zřejmé a bezprostřední ohrožení života nebo majetku), které specifikuje 
zákon č. 114/1992 Sb. Bez povolení se mohou kácet stromy na 
pozemcích fyzických osob, jejichž obvod kmene (měřený ve 130 
cm nad zemí) je menší než 80 cm nebo souvislé keřové porosty s 
menší rozlohou než 40 m². 

Povolení ke kácení dřevin lze vydat pouze ze závažných 
důvodů v době vegetačního klidu po vyhodnocení funkčního a 
estetického významu dřevin. Každé povolení musí být zdůvodněno. 
Řízení o povolení kácení dřevin se mohou na základě § 70 zákona č. 
114/1992 Sb. účastnit občanská sdružení, pokud splní podmínky v tomto 
zákoně uvedené. Vydané povolení, jakož i podklady pro jeho vydání 
(například dendrologický posudek) si můžete na úřadě vyžádat na základě 
zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí. Pokud 
úřad povolil kácení stromů, měl by zároveň nařídit náhradní výsadbu 
nových stromů na vhodných pozemcích. 

 

POSTUP PŘI KÁCENÍ DŘEVIN V OBCI HODONICE: 

I. VYPLNIT ŽÁDOST (viz. příloha) – PŘEDAT NA OBECNÍ ÚŘAD 

II. STAROSTA + KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

a) předseda komise pro životní prostředí připraví veškeré materiály ke 
správnímu řízení a po dohodě se starostou obce sezve účastníky 
k místnímu šetření 

b) na základě § 70 zákona č. 114/1992 Sb. přizve (písemně) předseda 
komise pro životní prostředí na jednání o kácení dřevin mimo les občanská 
sdružení, která splnila zákonné podmínky 

III. ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ 

a) za účasti pozvaných účastníků řízení bude provedeno šetření na místě 
– v případě nejasností si může úřad nechat zpracovat nezávislý posudek 

b) na základě všech zjištění skutečností – vydá starosta obce rozhodnutí 

c) komise pro životní prostředí společně se starostou obce může 
v některých případech uložit náhradní výsadbu 

Materiál připravil: Vítězslav Seidl, Zahradní 152, 777/875183, seidvi@seznam.cz 



PPŘŘÍÍLLOOHHAA  ČČ..11::  VVZZOORR  ŽŽÁÁDDOOSSTTII  OO  PPOOVVOOLLEENNÍÍ  KKEE  KKÁÁCCEENNÍÍ  DDŘŘEEVVIINN  MMIIMMOO  LLEESS  

OOBBEECCNNÍÍ  ÚÚŘŘAADD  HHOODDOONNIICCEE,,  OOBBEECCNNÍÍ  228877  
 

ŽŽÁÁDDOOSSTT  

oo  ppoovvoolleenníí  kkee  kkáácceenníí  ddřřeevviinn  rroossttoouuccíícchh  mmiimmoo  lleess  
(podle ustanovení § 8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb., § 8, odst. 3 vyhl. č. 395/1992 Sb.) 

 
1. Žadatel: 

(jen vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka) 
 
Jméno a příjmení (název): 
        
 
Adresa bydliště (sídla):    
 
Kontakt: 
 
 

2. Údaje o místě kácení podle evidence nemovitostí: 
Katastrální území  Parc. číslo    Druh pozemku     Výměra 

      
 
 
3. Popis dřevin, které mají být káceny: 

Strom:         Počet:           Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 
 
 

 
4. Důvod kácení: 
 
 
 
 
 
 
5. Navržená náhradní výsadba:  
 
 
 
 
6. Vyjádření případných spoluvlastníků pozemků uvedených v dokladu o 

vlastnictví: 
 
 
 
V  Hodonicích  dne  xx. yy. xyzz 
 
 
 

……………………………………………………… 
 Podpisy žadatelů  



Zdroje: 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

http://www.stromy.arnika.org/navrh-novely-zakona 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota/kaceni-stromu 
 
 
 


