
 
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU – STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE V 
Odbor investiční a správní 

Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 
Žadatel:  

- Jméno a příjmení, přesná adresa, datum narození, telefonický a e-mailový kontakt  
- u právnické osoby – obchodní název, IČO, sídlo, statutární zástupce,  datová schránka (identifikátor 

datové schránky), telefonní a e-mailový kontakt: 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 
Adresa pro doručování, pokud se liší od adresy trvalého pobytu: 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

Žádost – tržní místa v ul. Pod Břízkami, p. p. č. . 2396/3 v k. ú. Pardubice 
 
 
Výměra: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Účel: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Doba užívání od : ……………………………………………………….          do………………………………………………………………………. 

 
 
Zodpovědná osoba: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________  _____________________________________________ 

      Místo, datum                podpis (právnické osoby otisk razítka a podpis 
               statutárního zástupce)  

 
K žádosti se doloží:  

- právnická osoba předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku  
- fyzická osoba s oprávněním podnikat předloží živnostenský list nebo koncesní listinu 
- fyzická osoba/občan se prokáže dokladem, který umožní identifikaci 
 
 
 
 



 
 
 

POUČENÍ PRO ŽADATELE  
 
Vyplněním označených nepovinných údajů (e-mail apod.) dávám správci osobních údajů, kterým je Statutární město 
Pardubice - městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice, IČ 002740146 (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 https://www.pardubice.eu/urad/mestske-
obvody/mestsky-obvod-pardubice-v-dukla/informace-obcanum/gdpr/ 

 
 
V případě, kdy není třeba souhlasu: 
Potvrzuji, že jsem byl/a informován/a že informace o zpracování osobních údajů naleznu 
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-v-dukla/informace-obcanum/gdpr/ , 
v pracovní době jsou k dispozici v kanceláři úřadu. 
 
 
 
Jméno, příjmení: _______________________________________________________________________________ 
 
 
Datum: _______________________________________ Podpis: ___________________________________ 
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