
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ 

Magistrát města Karviné 

Odbor komunálních služeb 

adresa pro písemný kontakt:  Fryštátská 72/1, 733 24  Karviná-Fryštát  

adresa pro osobní kontakt: Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát, (budova B) 

 

ŽÁDOST O SOUHLAS K UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ZA ÚČELEM 

UMÍSTĚNÍ DOČASNÝCH STAVEB, ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍCH PRO POSKYTOVÁNÍ 

PRODEJE A SLUŽEB A PODOBNÝCH ZAŘÍZENÍ (prodejní stánky, stojany, pulty, restaurační 

zahrádky atpod.) 

 

VYPLŇTE ČITELNĚ: 

- u právnických osob: (název, sídlo, IČ, telefonní spojení, příp. e-mail) 

- u fyzických osob: (jméno, příjmení, trvalý pobyt, IČ, telefonní spojení, příp. e-mail) 

 

...................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 

zodpovědná osoba za užívání VP: …………………..…………………………….……………………………….. 

 

Termín užívání VP: ………………………………………………………………………………………………... 

 

V době (hod.) od: …………………………….. do: ………………………………................................................. 

 

Přesné určení místa (např. městská část, ulice, parc. č.): .......................................................................................... 

 

......................................................................................................... zábor (m2)......................................................... 

 

Typ umístěného zařízení: …………………………………………………………………………………………. 

(např. stánek, stojan, pult atpod).: ……………………….……………………........................................................ 

 

Účel užívání VP: ……………………………………..……………………………………………………………. 

 

 

Karviná dne: ...................................................................  ................................................................. 

                        podpis žadatele 

 
Přílohy:   - fotokopie oprávnění k podnikatelské činnosti 

  - situační plánek se zakreslením umístění zařízení 

  - souhlas vlastníka pozemku nebo přilehlé nemovitosti 

 

 

Vlastník pozemku, případně vlastník přilehlé nemovitosti, čestně prohlašuje, že mu není znám důvod, který by 

na základě rozhodnutí příslušného správního orgánu znemožňoval užívání požadované plochy uvedeným 

způsobem (např. kolaudační rozhodnutí, dopravně-bezpečnostní předpisy aj.). 

 

 

Karviná dne: .............................................   ........................................................... 

                 podpis vlastníka pozemku 

 



 

 

Vyplněním a podpisem této Žádosti a čestného prohlášení beru na vědomí, že Statutární město Karviná, 

Magistrát města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná – Fryštát, IČO: 00297534, coby správce osobních údajů, 

zpracovává uvedené osobní údaje, a to za účelem zpracování žádosti a vydání souhlasu k užívání veřejného 

prostranství, a to po dobu, která je nezbytná pro plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného 

nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 

„Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Dále beru na vědomí, že 

dle výše uvedených předpisů mám jako subjekt údajů právo na následující: 

 

a) na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení) 

b) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 Nařízení) 

c) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny 

 či jinak zpracovány (čl. 17 Nařízení) 

d) na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení) 

e) na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení) 

f) na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely 

 oprávněných zájmů správce (čl. 21 Nařízení)  

g) Podat proti správci stížnost u dozorového  orgánu (čl. 77 Nařízení) 

 

Více informací k Vašim právům a povinnostem v oblasti ochrany osobních údajů je dostupných na:  

https://www.karvina.cz/magistrat/ochrana-osobnich-udaju  

 

 

 

 

 

 

V Karviné dne ………….………                                                            …………………………………………. 

                                                                                                                       podpis osoby poskytující údaje 

 

 

https://www.karvina.cz/magistrat/ochrana-osobnich-udaju

