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Běžné životní situace související s environmentálními aspekty v České republice a na Slovensku, přeshraniční pilotní aplikace  

Více informací na: 

www.cenia.cz ,  www.eenvplus.eu 
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JEŠTĚ JSME 

NEPROŘEZALI 

STROMY NA 

ZAHRADĚ… 

JAK ZÍSKAT 

JEŠTĚ LETOS 

NA CHALUPĚ 

PITNOU VODU? 

JAKÉ FORMALITY 

JE TŘEBA 

VYŘÍDIT, ABY SE 

SE SYN DOSTAL 

NA LEPŠÍ ŠKOLU?  

...MUSÍ ZŮSTAT VE 

STÁVAJÍCÍ ŠKOLE DO 

KONCE ŠKOLNÍHO 

ROKU? 

NAŠI SOUSEDÉ PATILI 

VLONI POKUTU KVŮLI 

PŘÍLIŠ STARÝM 

STROMŮM…. 

…JSME UŽ JEDINÍ, 

KDO VODU JEŠTĚ 

MUSÍ  KUPOVAT V 

SUPERMARKETU 

MÁME 

NEPROŘEZANÉ 

STROMY NA 

ZAHRADĚ…… 

JAK ZÍSKAT 

JEŠTĚ LETOS NA 

CHALUPĚ 

PITNOU VODU? 

 Krok 0 – Vybrat životní situaci – 
Kliknutím na odpovídající ikonu 
nastartujeme georeport. 

 Krok 1 – Vybrat lokalitu – kliknutím 
na místo v mapě nebo zadáním 
souřadnic. 
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 Krok 2 – Zadat parametry – 
Zvolíme ANO nebo NE, zda „Je 
obvod kmenu ve výšce 130 cm 
menší než 80 cm?“  ENTER 

 Krok 3 – Získat odpověď  a 
přečíst si ji. 

 2 stránky 
informací 

 Místní úřady 

vyřizující 

povolení 

Legální 

pokácení 

stromu… 

….může mít různé náležitosti 

a vyžadovat různé papírování 

podle okolností. 

Protect

ed area 
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Občané a jejich běžné životní situace…některé s environmentálními aspekty….mnoho otázek a pochybností, ale žádné jednoduchá odpověď… 

   
Úřady Chráněná  

území 

Silnice Železnice 

I když je strom ve vlastní zahradě, za určitých okolností je třeba 

povolení k jeho pokácení 

• Jaké jsou tyto okolnosti? 

• Jaké povolení ? 

• Na jakém úřadu to vyřídit? 

 Je obvod kmenu ve výšce 130 cm menší než 80 cm ? 

 

80 cm ? 
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YES není třeba žádné povolení k pokácení 

stromu 

NO  žádost je třeba podat  na odboru 

životního prostředí na místním úřadu    

 Nachází se v chráněném území?  

Protected 

area 

YES žádost je třeba podat  na příslušném 

úřadu ochrany přírody 

NO  není třeba žádné povolení k pokácení 

stromu 

 Je strom v okolí železnice nebo silnice? 

 

YES  žádost je třeba podat  na 

příslušném úřadu  správy silnic  nebo 

železnic (národní či regionální) 

 NO  není třeba žádné povolení k 

pokácení stromu (pokud  to nevyžadují 

podmínky zmíněné v předchozích bodech) 

Kdo opravdu zná všechny podrobnosti, které 

vyžaduje správný postup podle zákona? 
CSspire pomáhá nám všem, kdo to neznáme. 

Protected 

area 

Prostorové 

analýzy 

System 

background   Aplikace funguje pro území  dvou 

sousedních států: České republiky a 

Slovenska. A umožňuje případné další 

rozšíření. 

  A umožňuje řešit také 

libovolné další životní 

situace, pokud k nim budou 

dostupná příslušná data. 
..strom …. 

.. studna…. 

.. škola …. 
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