
   

Vnitřní předpis č. 3/2017 
o posuzování návrhů na kácení stromů  

 
Rada města Přerova po projednání vydává tento vnitřní předpis: 
 

Čl. I. 
(1) Tento vnitřní předpis upravuje postup při posuzování návrhů na kácení stromů rostoucích 

mimo les, které jsou součástí veřejné zeleně ve vlastnictví statutárního města Přerova 
(dále jen „návrhy na kácení“). 

(2) Uvedený postup se vztahuje i na stromy, k jejichž kácení není třeba povolení orgánu 
ochrany přírody (stromy, které nedosahují obvodu kmene 80 cm ve výšce kmene 
130 cm). 

(3) Uvedený postup se nevztahuje na kácení stromů prováděné z pěstebních, zdravotních a 
bezpečnostních důvodů a dále, je-li kácení třeba z důvodu provedení naléhavé stavební 
činnosti. 

 
Čl. II. 

(1) Odbor správy majetku a komunálních služeb (dále jen „Odbor majetku“) průběžně 
shromažďuje návrhy na kácení, které vzejdou z požadavků veřejnosti, správců zeleně 
nebo z jeho vlastní kontrolní činnosti a dále je hromadně do 25. května běžného roku 
předává Komisi životního prostředí (dále jen „Komise“), která provede jejich posouzení, 
a to zásadně ve vegetačním období, tj. v době olistění stromů. 

(2) Seznam stromů navržených ke kácení, včetně identifikačních údajů (název ulice, parcelní 
číslo a katastrální území, GPS souřadnice a fotodokumentace) bude vždy zveřejněn na 
webových stránkách statutárního města Přerova www.prerov.eu  současně s termínem, do 
kdy se veřejnost může k návrhům na kácení vyjádřit. Vyjádření veřejnosti předá Odbor 
majetku Komisi životního prostředí k posouzení.  

(3) Odbor majetku zajistí také stanovisko místního výboru, týká-li se návrh na kácení stromů, 
které se nachází v některé z místních částí statutárního města Přerova. Toto stanovisko 
předá současně s návrhem na kácení Komisi životního prostředí k posouzení. 

(4) Stromy navržené ke kácení budou vždy označeny žlutou barvou. Po vydání rozhodnutí o 
kácení budou stromy označeny tak, že stromy určené ke kácení budou označeny červenou 
barvou a stromy které se kácet nebudou, pak zelenou barvou.  

(5) Komise po provedeném posouzení připojí k jednotlivým návrhům na kácení své 
doporučení, zároveň může navrhnout druhovou skladbu, rozsah a umístění náhradní 
výsadby, a nejpozději do 31. srpna je předá Odboru majetku. 

(6) Odbor majetku v průběhu září zpracuje žádosti o povolení kácení stromů, k jejichž kácení 
je třeba povolení, přičemž přihlédne k doporučením Komise, a zároveň navrhne náhradní 
výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy. Žádosti předá orgánu ochrany přírody (Odbor 
stavebního úřadu a životního prostředí) nejpozději do 30. září. 

(7) O žádostech o kácení rozhodne orgán ochrany přírody. O návrzích na kácení stromů, 
k jejichž kácení není třeba povolení, rozhodne s přihlédnutím k doporučením Komise sám 
Odbor majetku. 



   

(8) Vyžaduje-li návrh na kácení naléhavé posouzení, např. z důvodu možnosti zpracování 
projektové dokumentace nebo vydání stavebního povolení, lze podle tohoto předpisu 
postupovat odchylně od termínů uvedených v odstavcích 1 až 3. 

(9) Odbor majetku zajistí přípravu zakázky na kácení stromů tak, aby kácení bylo provedeno 
nejpozději do 31. března následujícího roku. Kácení z důvodu realizace dokumentace 
podle odst. 6 bude provedeno až po rozhodnutí o realizaci akce a náhradní výsadby 
v souladu s dokumentací a podle rozhodnutí orgánu ochrany přírody. 
 

 
 

Čl. V. 
(1) Tento vnitřní předpis byl schválen Radou města Přerova na 63. schůzi konané dne 

16.2.2017, usnesením č. 2426/63/7/2017 a nabývá účinnosti dnem 17.2.2017. 
(2) Vnitřní předpis bude zveřejněn na webových stránkách statutárního města Přerova 

www.prerov.eu. 
 
 
 
 
 
 
       Mgr. Vladimír Puchalský            Ing. Petr Měřínský 
                 primátor                                     náměstek primátora  
 
 
 
 
Za správnost: Odbor správy majetku a komunálních služeb 


