
 
Odbor rozvoje a životního prostředí 

nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 
   telefon 412 315 315 

fax 412 315 324                                                                                                                          
e-mail: nanakova@mesto-sluknov.cz 

 

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
 

dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a vyhlášky MŽP ČR 
č. 189/2013, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení žádám (e), o vydání povolení ke kácení 
dřevin rostoucích mimo les 

 
 
ŽADATEL (uživatel pozemku) 
 

1) právnická osoba 
 

obchodní jméno: ……………………………………………………………………………………………… 
 
sídlo: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
IČO: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
tel. (nepovinné): ………………………………………………………………………………………………. 
 
e-mail (nepovinné): …………………………………............................................................................... 
 
 
2) fyzická osoba 
 
jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………….. 
 
adresa: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
datum narození: ………………………………………………………………………………………………. 
 
tel. (nepovinné):  ……………………………………………………………………………………………… 
 
e-mail (nepovinné): …………………………………............................................................................... 
 
 
 
Adresa pro doručování: ……………………………………………………………………………………… 
 
Adresu pro doručování vyplňte pouze, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je 
adresa trvalého pobytu (sídla). 
 
 
 
Žádám o povolení k pokácení stromu (ů), který se nachází na p. p. č. .…………………………...... 
 
v katastrálním území …………………………………………..…………………………………………. 
 
 
 

mailto:nanakova@mesto-sluknov.cz


Počet, druh, obvod kmene ve výšce 130 cm stromu (ů), které mají být pokáceny: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemku: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

V(e) …………………………………………………….. dne …………………………………………. 

…………………………………………….. 
       (podpis žadatele) 

Přílohy k žádosti: 

- doklad o vlastnictví pozemku (nejlépe výpis z katastru nemovitostí, stačí z internetu) či 

doklad dokazující uživatelský vztah k pozemku (např. nájemní smlouva) 
- zákres polohy stromu v katastrální mapě 
- v případě, že nejste vlastníkem pozemku, tak souhlas vlastníka pozemku či plnou moc 

NEPOVINNÉ ÚDAJE:

Poskytnutí nepovinných údajů je zcela dobrovolné. Vaše zde uvedené  údaje budou použity za 
účelem operativní a efektivní komunikace pro rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby a 
nebudou využity ani sdíleny jinak, než za tímto účelem. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat na 
Městském úřadě Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, e-mail: podatelna@mesto-sluknov.cz, 
tel. 412 315 331. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně 
osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je pro tento účel právně 
přípustné. Informace o zpracování osobních údajů městem Šluknov jsou uvedeny na adrese: 
https://www.mestosluknov.cz/cz/urad-zpracovani-osobnich-udaju.html.

…………………………………………….. 
       (podpis žadatele) 
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