Místo pro razítko - PODATELNA

Místo pro razítko

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

odbor místního hospodářství
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory

ŽÁDOST
O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN

ŽADATEL:
Jméno a příjmení / obchodní název firmy: _______________________________________________
Datum narození / IČ: _______________
Adresa trvalého pobytu / adresa pro doručování:

_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________ datová schránka ______________________________
Žádáme tímto o povolení kácení ___________ ks dřevin na parcele č. _____________________
k. ú. Mariánské Hory / Zábřeh – Hulváky (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE)
Důvod kácení __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Popis dřeviny:
druh_____________ obvod kmene ve výšce 130 cm od země _________________cm
druh_____________ obvod kmene ve výšce 130 cm od země _________________cm
druh_____________ obvod kmene ve výšce 130 cm od země _________________cm
Porost keřů:
druh ______________________ plošná výměra ____________ m2
druh ______________________ plošná výměra ____________ m2
V ______________ dne ____________Podpis (razítko):_________________________________
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K žádosti doložte:
- katastrální snímek nebo jiný mapový podklad se zakreslením všech stromů ke kácení
- doložení vlastnického práva případně písemný souhlas vlastníka pozemku
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci – STATUTÁRNÍMU MĚSTU
OSTRAVA, městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, sídlem Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava
– Mariánské Hory, IČ 008 45 451, odboru místního hospodářství pro níže vymezené účely
zpracování.
Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl jsem informován, že bližší informace o mých právech
jako subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, naleznu na www.marianskehory.cz.
Kontaktní údaje správce:
Statutární město Ostrava – městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
adresa: Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory
e-mail: urad@marianskehory.cz
ID datové schránky: nrcbfsn
Kontaktní údaje pověřence:
KLIMUS & PARTNERS s.r.o.,
Vídeňská 188/119d
619 00 Brno - Dolní Heršpice
zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, tel. kontakt: +420 602 705 686, e-mail: roman@klimus.cz, ID
datové schránky: ewann52.
kontaktní osoba:
pan Martin Krupa, tel. kontakt: +420 724 356 825, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz
Účelem zpracování poskytnutých osobních údajů je (označte prosím účel zpracování, ke kterému
udělujete souhlas) :
ANO /NE zpracování žádosti o povolení kácení dřevin
Osobní údaje ve stanoveném rozsahu nebudou poskytovány dalším příjemcům.
Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu trvání účelu zpracování osobní
údajů a následně budou uloženy po dobu 10 let od podání (dle spisového a skartačního řádu).
Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom, že jej mohu kdykoli odvolat, a to doručením
písemného oznámení na adresu správce. Odvoláním souhlase není dotčena zákonnost zpracování
založena na souhlasu před jeho odvoláním.

V Ostravě dne _________________________ jméno a příjmení ___________________________
Podpis __________________________________
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