Městský úřad Blansko
Stavební úřad
nám. Svobody 32/3, pracoviště: nám. Republiky 1316/1
678 01 Blansko
tel.: 516 775 700
e-mail: stavebni@blansko.cz

ŽÁDOST
o výjimku z místní / přechodné *) úpravy provozu na pozemních komunikacích
v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. MěÚ Blansko:




silnice II. a III. třídy *),
místní komunikace (MK) *),
veřejně přístupné účelové komunikace (VPÚK) *).

Žadatel (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. adresa pro
doručování, u právnických osob název, IČO, adresa sídla, popř. adresa pro doručování):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Telefon, e-mail: ...........................................................................................................................
Majitel - držitel motorového vozidla (pokud je jiný než žadatel, identifikace - viz výše):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Telefon, e-mail: ...........................................................................................................................
Údaje o vozidle (typ, registrační značka (SPZ), celková hmotnost, č. technického průkazu,
barva vozidla):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Vymezení požadovaného úseku silnice / MK / VPÚK *) (u silnic: číslo silnice, přesné
určení místa = km staničení, parcelní číslo; u MK a VPÚK: parcelní číslo, název ulice):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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O kterou úpravu provozu je žádáno (jmenovitě dopravní značky, vč. jejich označení - dle
přílohy k vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Důvod žádosti:
....................................................................................................................................................
Platnost pro období:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Souhlasím s tím, aby mé nad rámec zákonných požadavků výše uvedené osobní údaje (t.j. e-mail, telefon), poskytnuté správci,
kterým je město Blansko, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO 00279943, byly v souladu s ustanovením
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) tímto
správcem zpracovány a uchovány pro účely vyřízení předmětné žádosti po dobu existence spisového materiálu.
Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s výše uvedeným Obecným nařízením o
ochraně osobních údajů (GDPR) je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno
písemně e-mailem nebo dopisem doručeným na výše uvedenou adresu města Blansko. Dále jsem si vědom/a, že mohu
požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo
opravit, či požadovat výmaz těchto osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se
zpracováním osobních údajů se mohu obrátit na město Blansko nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V .............................. dne ..............................

........................................
Podpis žadatele (razítko)
*) nehodící se škrtněte
Povinné přílohy:

situace,


vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko,



stanovisko příslušné obce,



a) stanovisko vlastníka, resp. správce dotčené silnice, tj. Správy a údržby silnic
Jihomoravského kraje, přísp. org. kraje, oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01
Blansko,
b) stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace.
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