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

ŽÁDOST
o vydání povolení k připojení místní komunikace podle 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 ke zřízení sjezdu dle § 10
odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:
Z pozemku parc. č.: ………………..…………………………………………………………………………………… v k.ú. Dubňany
Na pozemek parc. č.: …………………………………………………………………………………………………… v k.ú. Dubňany
Místo (ulice): ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Charakter stavby: …………………………………………………………………………………………………………………………………
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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/a skutečnosti, že správní poplatek ve výši …………………… za vydání povolení ke
zvláštnímu užívání veřejného prostranství – místní komunikace musím dle zákona o správních
poplatcích zaplatit před příslušným rozhodnutím správního orgánu.
Uvědomuji si, že jsem povinen před zahájením užívání veřejného prostranství podat přiznání
k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství na finanční odbor Městského úřadu Dubňany.

V Dubňanech dne: ……………………………………

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

Souhlas vlastníka dotčené komunikace:

Přílohy:






Situace s přesným určením a zakreslením místa napojení
Technický popis, dokumentace technického řešení
Doklad o vlastnictví napojovaných pozemků
Plná moc (u právnických osob, kdy vyřizující osoba není statutárním zástupcem nebo
jednatelem)
Vyjádření Policie ČR – Dopravního inspektorátu
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