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                   MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA 

                               hospodářsko správní odbor 
                                                Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka 
  tel: 571 116 255, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz, datová schránka: fgcby4a, IČO 00303909 

 

 

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES 
(dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) 

 

 

 

Žadatel - fyzická osoba - (občan/ podnikatelský subjekt) 

Příjmení, jméno, titul:  ..........................................................................................................................................................  

Datum narození:  ...............................................................................................   IČ:  ..........................................................  

Adresa trvalého pobytu/ místo podnikání (dle zápisu v obchodním rejstříku): 

Obec:………………………………..  PSČ: ………………………….   Ulice, č.p.: …………… ......................................  

Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte)+) 

Email:                         Tel:  

 

 

Žadatel - právnická osoba  

Název/ obchodní firma:  ....................................................................................   IČ:  ..........................................................  

Sídlo:……………..…………………  PSČ:  Ulice, č. p.:……………………………………………….. ...  

Oprávněný k jednání za právnickou osobu: …………………….…………………………………..…. ..............................  

Adresa pro doručování (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu, místa podnikání či sídla) 

Obec:………………………………..  PSČ: ………………………….   Ulice, č.p.: …………… ......................................  

Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte)+) 

Email:                         Tel:  

 

Specifikace dřevin, které mají být káceny (druh, počet, obvod kmene (ve výšce 130 cm), velikost plochy keřů  

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

………………………………………….………………………………………………………………………………… 

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

Katastrální území:………………………………Pozemek parcelní číslo:..................................................................... 

 

Odůvodnění kácení: 

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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+) Zpracovávání nepovinných osobních údajů: Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty poplatníkem a používány 

správcem v rámci státní správy i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je 

nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není podmínkou 

vyřízení příslušné žádosti. 

Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány za účelem rychlejší  a kvalitnější komunikace 

s žadatelem(kou). 

Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu vyřízení příslušné 

agendy a uloženy po dobu následné skartační lhůty. 

Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na:  www.karolinka.cz 

 

 

 

 

 

 

V...........................…………dne…………….   podpis, razítko žadatele: …………………………………………..  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k žádosti: 

1. Kopie katastrální mapy se zakreslením polohy dřevin, případně též situační plánek 

2. Souhlas vlastníka/ů s kácením dřevin (v případě kdy je oznamovatel nájemcem pozemku)  

3. Souhlas všech spoluvlastníků s kácením dřevin (v případě kdy pozemek vlastní více vlastníků)  

4. Fotografie stromů, porostů požadovaných ke kácení (nepovinné) 

 
 

 

 

http://www.karolinka.cz/

