
Městský úřad Čelákovice 

odbor životního prostředí 

náměstí 5. května 1 

250 88 Čelákovice 
tel. 326 929 128 

e-mail: milada.rasinova@celakovice.cz 

 

* Obvod kmene se uvádí v cm ve výšce 130 cm nad zemí (nebo níže pod místem hlavního větvení). Plocha 

zapojeného porostu se uvádí v m
2 
(u jednotlivých stromů v zapojeném porostu se neuvádí obvod kmenů, 

nedosahuje-li 80 cm). 

 

 

Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 6 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb. 

PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ZÁMĚRU POVOLOVANÉHO: 

a) v územním řízení, 

b) v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, 

c) ve společném územním a stavebním řízení, 

d) ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí 

Pokud žádost neodpovídá žádné z výše uvedených možností, je třeba podat žádost o 

kácení dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 

 

1. Žadatel 

Jméno a příjmení fyzické osoby / název právnické osoby:____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Datum narození / 

IČ:_______________________________________________________________________________

         

Trvalý pobyt / sídlo: ______________________________________________________________ 

 

Jiný kontakt (adresa pro doručování, telefon, 

e-mail):____________________________________________________________________________ 

 

2. Dřeviny a jejich umístění 

počet  druh / rod dřeviny 

obvod kmene / plocha 

porostu* katastrální území 

parcelní číslo 

pozemku 

 

 

 

 

  Popis umístění dřevin na pozemku (tak, aby bylo možno je jednoznačně identifikovat) a situační zákres (není-li např.   

mapa se zákresem dřevin samostatnou přílohou) – větší množství dřevin je vhodné označit pořadovými čísly: 

 

 

 

 

¨ 
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* Obvod kmene se uvádí v cm ve výšce 130 cm nad zemí (nebo níže pod místem hlavního větvení). Plocha 

zapojeného porostu se uvádí v m
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3. Souhlas vlastníka (nežádá-li vlastník), případně souhlas spoluvlastníků (má-li pozemek více 

vlastníků) s kácením dřeviny – tato vyjádření mohou být i samostatnou přílohou 

 

jméno a příjmení / název  právní vztah k pozemku 

s kácením souhlasím / 

nesouhlasím datum podpis 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ____________________  Podpis žadatele: ______________________ 

 

 

 

 

Doporučené přílohy: 

- dokument dokládající vlastnické právo, nájemní či jiný uživatelský vztah žadatele k pozemku (nelze-li 

tyto údaje zjistit z katastru nemovitostí) 

- písemný souhlas vlastníka nebo spoluvlastníků s kácením dřevin (není-li uveden přímo v žádosti) 

- situační zákres dřevin např. v ortofotomapě nebo katastrální mapě (není-li zákres uveden přímo 

v žádosti) 

- projektová dokumentace ke stavebnímu záměru nebo její relevantní část 


