
 
Odbor rozvoje a životního prostředí 

nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 
   telefon 412 315 333 

fax 412 315 324                                                                                                                          
e-mail: dvorak@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:dvorak@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: 

  

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

Ve …………………………………………………….. dne …………………………………………. 

 

 
 

 
 
Vyplněním označených nepovinných údajů dávám správci osobních údajů, kterým je město Šluknov, 
Městský úřad Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČO 00261688 (dále jen“ správce“) souhlas se 
zpracováním těchto osobních údajů, a to za účelem operativní a efektivní komunikace pro rychlejší a 
kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany správce. Beru na vědomí, že udělení souhlasu pro mě 
nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající z poskytnutí informací prostřednictvím kontaktů, 
s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a skutečnost, že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných 
zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám či subjektům předávány jiným příjemcům. Současně 
prohlašuji, že mi byly poskytnuty povinné informace o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na 
adrese http://www.mestosluknov.cz/cz/urad-zpracovani-osobnich-udaju.html. Osobní údaje jsou 
uschovávány po dobu odpovídající skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu města Šluknov. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Přílohy k žádosti: 
 

- zákres polohy stromu v katastrální mapě 

- doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele 
k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného 
souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku. 

http://www.mestosluknov.cz/cz/urad-zpracovani-osobnich-udaju.html

