Příloha č. 2

ŽÁDOST O PRONÁJEM
pozemků k umístění trvalých reklamních a informačních zařízení
Jméno, příjmení, název ………………………………………………… DN/IČ …………………
Adresa ........................................................................................................................ ………….…..
Tel ....................................................................... email: ............................................ ………………
Katastrální území ....................................................................................................... …………..…..
Číslo pozemku, na kterém bude zařízení umístěno …………………………………………….…...
Popis, účel a rozměr trvale umístěného zařízení…………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Povinné přílohy:
1. grafické vyobrazení umisťovaného zařízení ve formátu A4
2. nákres způsobu trvalého ukotvení (umístění) zařízení
Žadatel je povinen na své náklady zajistit rozhodnutí, souhlas, stanovisko nebo jiné opatření stavebního úřadu,
speciálního stavebního úřadu, místně příslušného úřadu pověřeného výkonem dopravně-správních agend
popř. dalších dotčených orgánů státní správy pokud takovému umístění zařízení podléhá.
Za účelem zpracování této žádosti včetně rozhodnutí o ní:
| ~| zprošťuji správce daně Městský úřad Horní Slavkov ve smyslu ustanovení § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
povinnosti mlčenlivosti ohledně údajů, které se mne týkají a to v rozsahu sdělení údajů o plnění mé daňové povinnosti u tohoto
správce s tím, že získané informace nebudou poskytovány jiným subjektům než těm, které zpracovávají a rozhodují o této
žádosti.*
[ | zprošťuji, za účelem zpracování této žádosti včetně rozhodnutí o ní, oprávněné úřední osoby správního orgánu Městský úřad
Horní Slavkov ve smyslu ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád povinnosti mlčenlivosti ve věci vedených
přestupkových řízení ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (účinný do 30.6.2017), zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a to v rozsahu údajů, zda proti mé
osobě bylo vedeno přestupkové řízení včetně uvedení právní kvalifikace přestupku, popisu protiprávního jednání a udělené
sankce s tím, že získané skutečnosti nebudou poskytovány jiným subjektům než těm, kteří zpracovávají a rozhodují o této
žádosti.*

Datum ......................................................................... Podpisy .......................................................................
Vyjádření FO:
žadaíel/é dlužníkem měsíci Horní Slavkov

je

není

Do 30-ti dnů od podání žádosti předložte na OSBNP doklad o vyrovnání závazku, v případě že tak neučiníte, bude Vaše žádost považována
za zrušenou.

