Jak postupovat, když chci pokácet strom na svém pozemku?
1. Zjistit, zda jsem skutečně vlastníkem pozemku, na kterém strom stojí. Žádost o
kácení může podat pouze vlastník pozemku. Pokud vlastníkem nejsem, je nutné
předložit vlastníkem podepsané prohlášení, že s kácením souhlasí.
2. Přeměřit obvod stromu ve výšce 130 cm nad zemí. Pokud je obvod nižší než 80 cm,
není ke kácení nutné povolení ORŽP MěÚ Šluknov.
3. Ze stránek města (Sekce Informace z radnice, podsložka Formuláře ke stažení) si
vytisknout formulář žádosti o povolení ke kácení dřevin.
4. Vyplnit formulář, přiložit zákres v katastrální mapě a doklad o vlastnictví pozemku
(nejlépe výpis z katastru nemovitostí)
5. Doručit formulář s přílohami (nejlépe osobně, možnost na místě dohodnout místní
šetření) do kanceláře č. 10 na MěÚ Šluknov
6. Zúčastnit se místního šetření, jehož termín si dohodnete s pracovníkem ORŽP
7. Zaplatit správní poplatek, pokud tak správní orgán rozhodne
8. Vyčkat doručení rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin
9. Pokácet strom
10. Ve stanoveném termínu provést náhradní výsadbu (pokud mi bylo v rozhodnutí
uložena)

Časté dotazy
Jaké právní předpisy upravují kácení dřevin?
Jedná se o zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, konkrétně § 8 a § 9,
podrobnosti pak upravuje vyhláška č. 395/1992, rovněž § 8
Chci pokácet strom, který ohrožuje můj pozemek, ale stojí na pozemku města, jak na to?
Navštivte kancelář ORŽP a dohodněte se na dalším postupu. Pokud pro kácení stromu
existují vážné důvody, není problém se na kácení dohodnout
Nejsem si jistý vlastnictvím stromu. Jak dál?
Stavte se v kanceláři ORŽP, pokusíme se vám v této věci pomoci, případně zajistit
zaměření stromu.
Na sousedově zahradě stojí nebezpečný, houbou napadený strom, který pádem ohrožuje
můj pozemek a se sousedem není řeč. Jak dál?
Kontaktujte MěÚ Rumburk, odbor životního prostředí (adresa Třída 9. května 1366/48
408 01 Rumburk), který je oprávněným orgánem ve věci uložení pokácení dřeviny
Nechci strom pokácet, ale pouze prořezat. Potřebuji povolení?
Na prořez stromu (s výjimkou stromů památných) není nutné povolení orgánu ochrany
přírody. Přesto silně doporučujeme se v kanceláři ORŽP stavit a prořez konzultovat,
protože neodborný prořez stromu je velmi často závažným poškozením dřeviny, za které
lze udělit poměrně vysoké pokuty.
Musím za pokácení stromu něco zaplatit?

Za samotné kácení stromu na MěÚ nic neplatíte, platíte však dle zákona o správních
poplatcích za provedené místní šetření. Zpravidla se jedná o 100,- Kč (každá započatá
hodina šetření), které je nutné zaplatit ještě před převzetím rozhodnutí.
Hrozí za nepovolené kácení stromu pokuty?
Ano, pokuta může pro fyzické osoby dosáhnout 100 000 Kč, pro právnické osoby až
1 000 000 Kč.
Ve stanoveném termínu jsem neprovedl náhradní výsadbu. Hrozí mi za to něco?
Ano, lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč. Pokud by ani po uložení pokuty nebyla
výsadba provedena, může být povinnost vymáhána exekucí.
Soused vedle kácí a mně se kácení nezamlouvá, má to povolené?
Dojděte se zeptat do kanceláře ORŽP, rádi vás informujeme, případně budeme řešit
nepovolené kácení.
Jak dlouho se čeká na vydání rozhodnutí?
Lhůta pro vydání rozhodnutí je ode dne podání žádosti 60 dnů, ve zvláště složitých
případech 90 dnů. Běžně však bývá doba vyřízení mnohem kratší, v akutních případech
je to záležitost několika málo dnů, běžně do tří týdnů.
Kdy lze kácet stromy?
V době vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3. Rozhodnutí však lze vydat kdykoliv během
roku, což je pro orgán ochrany přírody z hlediska posouzení zdravotního stavu stromu
výrazně lepší. Pokud tedy chcete kácet, je lepší žádost vyřídit během léta a s kácením
počkat na zimu.
Strom na zahradě se mi v bouři rozlomil a je nutné ho okamžitě skácet, nelze čekat na
vydání rozhodnutí. Jak postupovat?
Pro případy, kdy náhlým poškozením (bouře, vichřice, náraz auta do stromu)
bezprostředně hrozí pád stromu, lze strom pokácet a teprve poté kácené nahlásit. Situaci
tedy nafoťte, strom pokácejte a do 15 dnů odešlete oznámení o kácení dřevin (formulář
ke stažení zde http://www.rumburk.cz/user_file/files/clanky/mestsky_urad/dokumenty_uradu/zadosti_a_f
ormulare/odbor_zp/189.pdf) spolu s fotodokumentací na odbor životního prostředí MěÚ
Rumburk

