Městská část Praha - Ďáblice
Květnová 553/52
182 00 Praha 8 - Ďáblice

Žádost o poskytnutí nadzemní plastové nádrže na dešťovou vodu
pro umístění na pozemku v k.ú. Ďáblice
Údaje žadatele
Příjmení:

Jméno:

číslo osobního dokladu (OP)

adresa trvalého pobytu:

telefon*:

rodné číslo:

e-mail:

Údaje o pozemku, na kterém bude nádrž umístěna a právním vztahu k němu
Parc. č.
Právní vztah (vlastnictví, nájem) Dokládající listina (výpis LV,
nájemní smlouva)
Specifikace objektu, ze kterého bude voda sváděna:
Počet kusů nádrží:

Adresa objektu:

Další okolnosti:

Prohlášení:
Žadatel prohlašuje, že splňuje podmínky poskytnutí nádrže, má zájem na splnění účelu poskytnutí
nádrže a s předloženými podmínkami poskytnutí nádrže souhlasí.
Poučení:
Žádost je veřejnou listinou, která se archivuje. Žadatelům se doložené listiny nevracejí. S osobními
údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Žadatel bere na vědomí, že poskytovatel nakládá s veřejnými prostředky, s tím, že výše plnění
přijatého na základě této žádosti k uvedenému účelu nesmí dosáhnout 50.000,-Kč, jinak je třeba
souhlasu Zastupitelstva poskytovatele.
Žadatel je seznámen s právem i povinností poskytovatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat
a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 Listiny
základních práv a svobod. Žadatel bere na vědomí úmysl a cíl poskytovatele vytvářet transparentní
majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s majetkem směrem k
veřejnosti. S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. v platném znění (o svobodném přístupu k
informacím) a v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění (o ochraně osobních údajů)
žadatel předem výslovně souhlasí se zpracováním jeho údajů poskytovatelem. Tento souhlas je
poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřních potřeb poskytovatele a dále pro
účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Výslovně je poskytovateli za tímto účelem konstatován
souhlas žadatele s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této žádosti v jejím plném znění,
jakož i všech úkonů a okolností s touto žádostí souvisejících na oficiálních internetových stránkách
poskytovatele.
Přílohy: 1) doklad vlastnického nebo užívacího práva k předmětnému pozemku (výpis LV, kopie
nájemní smlouvy)
V Praze dne:
Podpis žadatele

* Souhlasím se zařazením čísla do ďáblického SMS rozhlasu v rozsahu:
Krizové zprávy □ Informační zprávy
□ Kulturní informace

