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Zásady pro kácení stromu
Kácení stromu o obvodu kmene ve výčetní výšce (1,3 m) větší, než 80 cm, lze dle zákona
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění povolit pouze ze závažných
důvodů, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Ve městě Břidličná
posuzuje žádosti o kácení komise životního prostředí. Komise posuzuje stromy vždy
individuálně na místě samém z hlediska naplnění následujících závažných důvodů ke
kácení:
- výrazně snížená provozní bezpečnost stromu, tedy stav, kdy strom reálně ohrožuje
zdraví či majetek občanů;
- zdravotní důvody, tedy situace, kdy stav a rozsah napadení dřevin chorobou či
škůdcem významně ohrožuje okolní dřeviny;
- nevhodně vysazené dřeviny, kdy dochází k poškozování staveb (kořenovým
systémem, zasahování koruny do stavby atp.);
- stromy rostoucí v ochranných pásmech, zejména dřeviny přímo ohrožující provoz
inženýrských sítí;
- dřeviny bránící provedení stavby, po vyčerpání jiných možností řešení, povolení se
vydává až po vydání platného územního rozhodnutí, za takto vykácené dřeviny se
vždy ukládá náhradní výsadba;
- pěstební důvody - např. výchovná probírka dřevin vysazených v příliš těsném
sponu.
Závažnými důvody ke kácení nejsou běžné projevy života stromu, tedy zejména
padání listí, plodů či jehličí, produkce pylu, medovice atp. Ke kácení se vždy
přistupuje jako ke krajnímu řešení, po vyčerpání ostatních možností, např. odborného
řezu.
Kácení se povoluje většinou v době vegetačního klidu, tj. od 1.10. do 31.3. Výjimku tvoří
akutní případy (havarijní stav stromu, nebezpečí šíření choroby či škůdce).
Pro úplnost ještě dodáváme, že povolení ke kácení je třeba též v případě odstraňování
zapojených porostů (kde jedinci nedosahují zákonem stanoveného obvodu 80 cm) o výměře
větší než 40 m2.
Připomínáme dále, že každý vlastník by měl pravidelně posuzovat stav dřevin na svém
pozemku a dřeviny, které nepokládá za perspektivní, včas, tedy než dosáhnou výše
uvedeného obvodu a kdy k jejich kácení již bude třeba příslušného povolení, vykácet.
Řada problémů, zejména na sídlištích, je často způsobena neodbornou, nevhodnou
výsadbou občany. Jedná se často o nevhodné dřeviny (např. smrk ztepilý), vysazované příliš
blízko staveb, v ochranných pásmech atp. Upozorňujeme proto občany, že jakákoliv výsadba
dřevin na pozemcích města je možná pouze s jeho souhlasem.
Žádost o kácení dřevin podává vlastník pozemku (na kterém dřevina roste), na Městský úřad
v Břidličné, odbor výstavby-životní prostředí. Občané, pokud dřevina roste na pozemku ve vlastnictví
města (veřejná prostranství) podávají podnět ke kácení dřevin na Městský úřad v Břidličné, odbor
výstavby-životní prostředí.
K samotnému posouzení dřevin zasedá dle potřeby komise životního prostředí.
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