
ŽÁDOST (NÁVRH) O UPUŠTĚNÍ OD ZBYTKU VÝKONU SPRÁVNÍHO TRESTU
ZÁKAZU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Číslo formuláře: OSA/2020/07

VYPLNÍ ÚŘAD Žádost podána dne
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Statutární město Pardubice | Magistrát města

Odpovědná úřední osoba

Spisová značka OSA/P –

OSA/P –

– D

/Číslo jednací

Žadatel

Čestné prohlášení

Datum narození

Jméno a příjmení

Adresa

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

Telefon (nepovinné) Email (nepovinné)

Tímto žádám dle § 47 odst. 4. zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, o upuštění od zbytku výkonu
správního trestu zákazu řízení motorových vozidel, který mi byl uložen pro přestupek rozhodnutím zdejšího správního orgánu

Tímto prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje jsou pravdivé a beru na vědomí, že uvedení nesprávného nebo neúplného údaje
správnímu orgánu anebo zatajení požadovaného údaje za účelem získání neoprávněné výhody naplňuje všechny znaky přestupku
dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50.000,- Kč.

Číslo jednací

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

Polovina výkonu této sankce uplynula dne

Tímto činím čestné prohlášení, že k dnešnímu datu

jsem uhradil uloženou pokutu

jsem uhradil náklady řízení spojené s projednáním přestupku

Řidičský průkaz zadržen (v případě, že zadržen nebyl, nevyplňovat) od

v délce

do

měsícůOSA/P – – D//

ano

ano

ne

ne

splátky (uveďte od kdy byl splátkový kalendář povolen, výši splátky a kolik bylo doposud uhrazeno)

splátky (uveďte od kdy byl splátkový kalendář povolen, výši splátky a kolik bylo doposud uhrazeno)
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dne

V Vlastnoruční podpis
žadatele

Vyplněním označených nepovinných údajů dávám správci osobních údajů, kterým je statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1,
530 21 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 na adrese https://www.pardubice.eu/gdpr/.
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