
Obecní úřad Trnávka 

742 58  Trnávka č.p. 1 

 

Žádost o skácení dřevin rostoucích mimo les podle ust. § 8 zákona 

č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů a dopl. vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb. 
 

Žadatel 

fyzická osoba 

 

 

 

 

jméno a příjmení  

datum narození  
adresa trvalého 

pobytu popř. jiná 

adresa doručení 

 

telefon, e-mail  
právnická osoba obchodní jméno  

adresa sídla popř. 

jiná adresa 

doručování 

 

IČO  

telefon, e-mail  
Údaje o dřevinách 

 

(v případě většího 

počtu dřevin přiložit 

soupis, případně 

odborný posudek) 

parcelní číslo, k.ú.  

druh  

obvod kmene 

(ve výšce 130 cm 

nad zemí) 

   

stav  

 
počet (výměra –  

u keřového porostu) 
 

Důvod kácení  

 

 

 

 

 

Vyjádření vlastníka 

pozemku  

 

(v případě, není-li jím 

sám žadatel) 

podpis a adresa 

vlastníka pozemku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Souhlasím se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů správcem údajů, pověřeným za 

Obecní úřad Trnávka, Trnávka č.p. 1, 742 58 Trnávka, a to za účelem a způsobem uvedeným dále. 

 

 

Účely, pro který/é jsou osobní údaje získávány:  

 

 Zefektivnění komunikace při vyřizování žádosti. 

 Jiné ____________________________________________________ 

 

Způsob využití těchto osobních údajů: 

 

 Kontaktování žadatele pro potřeby urychlení vyřízení žádosti. 

 Jiné _____________________________________________________ 

 

Doba jejich zpracování: 

 

 Od okamžiku poskytnutí osobních údajů (doručení žádosti) po dobu nezbytnou pro vyřízení 

žádosti a po jejím uplynutí, dále po dobu uložení ve spisovně správce stanovenou v souladu se 

spisovým a skartačním řádem vydaným na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, ve 

znění pozdější předpisů 

Ochrana osobních údajů – Informace poskytovaná správcem 

 Jiné ______________________________________________________ 

 

 

Byl jsem srozumitelně informován o mých právech v souvislosti s poskytnutím mých osobních údajů  

i o skutečnosti, že tyto nebudou využity k jinému účelu či jiným způsobem, než je výše uvedeno.  

Toto stvrzuji svým podpisem. 

 

 

 

 

 

V Trnávce dne _____________    podpis žadatele__________________ 

 

Za Obecní úřad Trnávka převzal(a)__________________, podpis________________________ 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 1. Snímek z pozemkové mapy se zákresem dřevin, včetně parcelních čísel, vodotečí a jiných  

                 orientačních bodů, ověřený razítkem katastrálního úřadu. 

  2. Výpis z katastru nemovitostí nebo jiné doložení vlastnického či nájemního vztahu k   

                 pozemku(ům). 

 


