Městský úřad Dubňany, 696 03 Dubňany, Nám. 15. dubna 1149, Správní odbor

ŽÁDOST
o vydání povolení zvláštního užívání místních komunikací podle ustanovení §
25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění
Fyzické osoby:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………………………………...

IČO: …………………………………………………………….

Právnické osoby:
Název právnické osoby nebo název firmy: ……………………………………………………………………………………………
Adresa sídla: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresa pro doručování: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………………………………….

IČO: ……………………………………………………………..

Žádám tímto správní odbor Městského úřadu Dubňany o vydání povolení zvláštního užívání místní
komunikace v Dubňanech
UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – TRVALÉ

Na parcele č.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Místo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Důvod: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Odpovědným pracovníkem za dodržení stanovených podmínek bude:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Já výše uvedený/á souhlasím se zpracováním a užitím svých osobních údajů městem Dubňany
v souvislosti s vyřizováním a realizací této žádosti.

V Dubňanech dne: ………….….……………………………

………….….……………………………
podpis odpovědného pracovníka

Při předložení žádosti je nutno doložit kopii živnostenského listu, případně výpis z OR. Přílohou
k této žádosti musí být dále zakótovaný situační nákres plánované stavby.

Jsem srozuměn s tím, že zpracování výše uvedených osobních údajů, které jsem povinen v rámci
žádosti o vydání povolení zvláštního užívání komunikace Městskému úřadu Dubňany sdělit, a to na
základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků v platném znění, bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o
ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, a osobní údaje budou použity ke splnění zákonných povinností, stanovených správci, kterým je
Městský úřad Dubňany.

Jsem si vědom skutečnosti, že správní poplatek ve výši 1.000,- Kč za vydání povolení ke zvláštnímu
užívání veřejného prostranství – místní komunikace musím dle zákona o správních poplatcích zaplatit
před příslušným rozhodnutím správního orgánu.

V Dubňanech dne: ……………………………………

………………………………………………………..
Podpis žadatele/razítko
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