Obec H R A D I Š T K O
Obe cní úř ad
Chovatelů 500, PSČ 252 09

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VJEZDU S MOTOROVÝM VOZIDLEM
do ul. Ke Stezce (dopravní značka E13 )
Žadatel:
Jméno, příjmení/název právnické osoby: * ………………………………………………………
Rodné číslo/IČ: *

……………………………………………………….

Adresa/sídlo: *

………………………………...……………………..
……………………………………………………….

Žadatel je shodný s majitelem vozu:
Vlastník vozu:

ano/ne *

………….………………………………………………………..
…………..……………………………………………………….

Místo garážování/parkování: …………..……………………………………………………….
Typ vozidla:

…………..……………………………………………………….

Registrační značka:

………….………………………………………………………..

Období povolení:

……………………………………………...……………………

Důvod žádosti:

……………………………………………………………….......
…………………………………………………………………...

Tel./email:

…………………………………………………………………...

V Hradištku, dne:

………………………….
podpis žadatele

Přílohy
− kopie technického průkazu nebo kopie osvědčení o technickém průkazu
Obecní úřad Hradištko

tel.: 257 740 441-2

Chovatelů 500
PSČ 252 09

podatelna@hradistko.cz
www.hradistko.cz

Obec H R A D I Š T K O
Obe cní úř ad
Chovatelů 500, PSČ 252 09

Poučení:
− Povolení opravňuje pouze ke vjezdu vozidla do 5 tun.
− Povolení vjezdu nenahrazuje povolení záboru veřejného prostranství a obecních pozemků.
− Řidič vozidla při jízdě musí dbát zvýšené opatrnosti, zejména vůči chodcům a ostatním
účastníkům silničního provozu.
− Povolení se vydává na dobu určitou a po skončení platnosti je povinen žadatel toto
odevzdat na Obecní úřad Hradištko, který případně vydá povolení, v odůvodněném
případě, na další období.
− V případě nedodržení stanovených podmínek může toto povolení odebrat bez náhrady na
místě příslušník Policie ČR nebo pracovník OÚ, a to bez náhrady.
− Povolení při vjezdu do komunikace Ke Stezce musí být viditelně umístěno za předním
sklem motorového vozidla, nemůže být někde uschováno. Pokud není povolení řádně
viditelné, jedná se o neoprávněný vjezd.

Povolení č………………..

vydal Obecní úřad Hradištko, dne:

……………………

Poučen/a, povolení převza1/a dne: ..…………………..

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, uděluji tímto Obecnímu úřadu Hradištko na dobu neurčitou svůj
souhlas k elektronickému či jinému zpracování osobních údajů uvedených v žádosti pro účel vydání povolení vjezdu. Jako
fyzická osoba souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro vyřízení žádosti v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb.,
v platném znění, o evidenci obyvatel a rodných číslech.
Souhlasím s pořízením kopií osobních a firemních dokladů pro tyto účely.
Není-li u některého bodu dostatek místa pro Vaše sdělení, připojte nový list.
Podpis:

*nehodící se škrtněte
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