MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor životního prostředí
ŽÁDOST
o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny/živočicha do krajiny
podle § 5 odst. 4 nebo 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
1.Jméno a příjmení / Název firmy žadatele (vlastníka-ů pozemku):
…………………………………………………………………………………….
2. Datum narození žadatele / IČ:
…………………………………………...
3. Adresa trvalého pobytu žadatele/sídla:
…………………………………………..
…………………………………………..
4. Adresa pro doručování:
…………………………………………..
…………………………………………..
5. Parcela číslo: ……………………………
6. Katastrální území: ………………………
7. Druh dřeviny (případně kultivar) / druh živočicha
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
8. Plocha výsadby (počet sazenic) a doba obmýtí / u živočichů počet vypouštěných jedinců, počet samců a
samic, upřesnění místa předpokládaného budoucího výskytu
...........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... …..
....................................................................................................................................................... …………….
...........................................................................................................................................................................
8. Zdůvodnění výsadby / vypuštění živočicha
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
9. Příloha: Snímek pozemkové mapy se zákresem výsadby/místem výskytu živočicha
10. Společný zmocněnec (pokud žádost podává více podatelů se shodným zájmem):
Jméno:.................................................................... Bydliště:...................................................................
Datum:...................................
Podpis (a razítko) žadatele(ů) / oprávněného zástupce:
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor životního prostředí
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Souhlasím se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů správcem údajů, jehož
identifikace je uvedena v zápatí 1. strany dokumentu, a to za účelem a způsobem
uvedeným dále.
Poskytované osobní údaje:
e-mail:…………………………………….

tel.: …………………………………………..

Účel/y, pro který/é jsou osobní údaje získávány:
Zefektivnění komunikace při vyřizování žádosti
Způsob využití těchto osobních údajů:
Kontaktování žadatele pro potřeby urychlení vyřízení žádosti
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 pozdějších předpisů
Ochrana osobních údajů - Informace poskytovaná správcem
 předáno při poskytnutí osobních údajů - fyzicky
 odkázáno na zveřejněnou informaci na webových stránkách města –
www.koprivnice.cz/osobniudaje.
Byl jsem srozumitelně informován o mých právech v souvislosti s poskytnutím mých osobních
údajů i o skutečnosti, že tyto nebudou využity k jinému účelů či jiným způsobem, než je výše
uvedeno. Toto stvrzuji svým podpisem.
V Kopřivnici dne ……………………….

Podpis žadatele …………………

