Obecní úřad Nevratice
Nevratice 93, 508 01 Hořice
IČ: 00578452

Žádost o souhlas vlastníka kanlizačního řádu k připojení nemovitosti

u právnických osob (název, sídlo, IČ, telefonní spojení, příp. e-mail)
u fyzických osob (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, telefonní spojení, příp. e-mail)
Jméno a Příjmení:...............................................................................................................
Datum narození:.................................................................................................................
Trvalý pobyt: .....................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
Žádáme o souhlas vlastníka kanlizačního řádu k napojení kanlizační přípojky k nemovitosti
rodinný dům, objekt č. p.........................................................v obci Nevratice .......................
umístěn na pozemku parc. č......................... v kat.území:Nevratice.........................................
číslo LV:...................................................................................................................................
Další poznámky:........................................................................................................................

Příloha:
1. Projektová dokumentace s vyznačeným připojením na kanalizační řád – Povinná příloha
Případné další přílohy doplňtě.

V ............................ dne: .........................................

Podpis žadatele............................................

*kanalizační řád obce Nevratice je zveřejněn na www.obecnevratice.cz/obecniurad/kanalizace

mobil: 725 901 609 , ou@obecnevratice.cz, www.obecnevratice.cz

Obecní úřad Nevratice
Nevratice 93, 508 01 Hořice
IČ: 00578452

Poučení
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, v platném znění
Obec Nevratice, se sídlem Nevratice 93, 508 01 Hořice, IČ: 00578452, poučuje tímto osobu poskytující osobní údaje ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“), takto:
1. Výše uvedené osobní údaje budou použity pro vydání souhlasu k napojení kanalizační přípojky na kanlizační řad ve
vlastnictví obce Nevratice.
2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovány obec Nevratice.
3. Výše uvedené osobní údaje byly poskytnuty dobrovolně.
4. Jako subjekt údajů máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva
stanovená v § 21 zákona.
5. Jako subjekt údajů máte právo podat podnět nebo stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě porušení
povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů.
6. Jako subjekt údajů máte právo dle § 12 zákona na informaci o zpracování svých osobních údajů.

V……………………… dne…………………….

………………………………………..
podpis osoby poskytující údaje

mobil: 725 901 609 , ou@obecnevratice.cz, www.obecnevratice.cz

