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VYPLNÍ ÚŘAD:
Odpovědná úřední osoba
Spisová značka
Číslo jednací

Statutární město Pardubice | Magistrát města

Na základě § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu

k funkčnímu využití území a jeho změně

jiné

Název záměru

I. Žadatel
fyzická osoba

fyzická osoba podnikající

právnická osoba

Jméno a příjmení/obchodní jméno a statutární orgán

Datum narození

IČ

Adresa/sídlo
Adresa pro doručování
Adresu pro doručování vyplňte pouze, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu (sídla).

Telefon

Email (nepovinné)

Žadatel jedná:
samostatně
je zastoupen:

Jméno a příjmení/obchodní jméno a statutární orgán

Datum narození

IČ

Adresa/sídlo
Adresa pro doručování
Adresu pro doručování vyplňte pouze, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu (sídla).

Telefon

Email (nepovinné)
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II. Pozemky dotčené záměrem
Obec

Katastrální území

Parcelní číslo

III. Údaje o záměru v území

Vyplněním označených nepovinných údajů dávám správci osobních údajů, kterým je statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1,
530 21 Pardubice, IČ 00274046 (dále jen“ správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, a to za účelem operativní a efektivní komunikace pro rychlejší
a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany správce. Beru na vědomí, že udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající
z poskytnutí informací prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a skutečnost, že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných
zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám či subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty povinné informace
o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://www.pardubice.eu/gdpr/.

Vlastnoruční podpis
žadatele (+ razítko
u právnických osob)

V
dne

Přílohy k žádosti:
Grafická příloha obsahující požadovaný záměr (situační výkres, pohledy, řezy, atd.)

Plná moc v případě zastupování žadatele (v souladu s § 33 správního řádu)

Žádá-li více žadatelů, jejich identifikační údaje

