ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

S TAT U TÁ R N Í M Ě S T O B R N O

POVOLENÍ / OZNÁMENÍ KÁCENÍ DŘEVIN

Vlastník pozemku, nájemce pozemku, nebo oprávněný
uživatel se souhlasem vlastníka pozemku
Povolení se nevyžaduje pro:
• Stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce
130 cm nad zemí.
• Zapojený porost dřevin do celkové plochy 40 m2
• dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru
nemovitostí jako plantáž dřevin.
• Ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném
území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh
pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo
ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Dřeviny rostoucí na území městské části
Brno-střed mimo les
Oznámení se vyžaduje 15 dnů předem pro:
• Údržbu břehových porostů prováděnou při správě
vodních toků.
• Pro odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení
elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při
provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních.
• Kácení dřevin z důvodů pěstebních tj. za účelem obnovy
porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů.
Oznámení se vyžaduje nejpozději do 15 dnů po:
• Kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně
ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného
rozsahu.

1) Připravte písemnou žádost / oznámení obsahující:
• Identiﬁkační údaje žadatele (použijte formulář MČ BS).
• Udání obvodu kmene stromů ve výšce 130 cm nad zemí nebo plochy zapojených porostů dřevin.
• Speciﬁkaci dřevin, které mají být káceny (botanický rod, počet, situační nákres se zakreslením polohy dřevin určených
ke kácení).
• Zdůvodnění žádosti.
• Doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům, na kterých dřeviny rostou,
nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí.
• V případě více spoluvlastníků jejich souhlas s kácením a případnou náhradní výsadbou.
• Plnou moc v případě zastupování.

2) Žádost osobně doručte na podatelnu ÚMČ, nebo odešlete (výběr ze tří možností)
poštou:
Odbor ŽP, ÚMČ Brno-střed
Měnínská 4, 601 92 Brno

elektronicky:
podatelna@brno-stred.cz
s elektronicky ověřeným podpisem

datovou schránkou:
ID: qykbwe7

• Pokud Vám z nějakého důvodu vadí strom na cizím pozemku, je nutno dohodnout se na řešení situace s jeho
vlastníkem, orgán ochrany přírody nemůže nařídit jeho skácení (výjimkou je nákaza epidemickou chorobou).
• Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (přibližně od 1. 11. do 31. 3.).
• Orgán ochrany přírody je oprávněn uložit žadateli o kácení přiměřenou náhradní výsadbu.

