
Odbor rozvoje a životního prostředí 
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 

telefon: 412 315 331 
mobil: 731 411 501    

e-mail: curgali@mesto-sluknov.cz 

ŽÁDOST 
o dočasný zábor veřejného prostranství

ŽADATEL: 

1) právnická osoba

obchodní jméno: ……………………………………………………………………………………………… 

sídlo: …………………………………………………………………………………………………………… 

IČO: ……………………………………………………............................................................................ 

tel. (nepovinné): …………………………………………………………………………………………….. 

2) fyzická osoba

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………. 

Adresa: ………………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození: ……………………………………………………………………………………………… 

Tel. (nepovinné): …………………………………………......................................................................... 

Odpovědná osoba: ……………………………………………. tel.: ……………………………………… 

Zábor za účelem (umístěním): 

  výkopové práce   předzahrádka    vyhrazené parkování 

  stavební zařízení   atrakce    poskytování služeb 

  reklamní zařízení   pořádání akce    jiné 

  prodejní zařízení   filmová a televizní díla 

mailto:stroufova@mesto-sluknov.cz


Přesný popis záboru: 

………………………………………………………………………………………............................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Umístění záboru: 

• katastrální území: ……………………………………………………………………………………

• číslo parcely: …………………………………………………………………………………………

• velikost záboru (rozsah): ……………………………………………………………………………

Termín záboru veřejného prostranství: od ………………………… do ……………………......... 

V(e) …………………………………… dne ……………………………… 

…….……………………………… 
 podpis a razítko 

Poskytnutí nepovinných údajů je zcela dobrovolné. Vaše zde uvedené  údaje budou použity za 
účelem operativní a efektivní komunikace pro rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby a 
nebudou využity ani sdíleny jinak, než za tímto účelem. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat na 
Městském úřadě Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, e-mail: podatelna@mesto-sluknov.cz, 
tel. 412 315 331. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně 
osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je pro tento účel právně 
přípustné. Informace o zpracování osobních údajů městem Šluknov jsou uvedeny na adrese: 
https://www.mestosluknov.cz/cz/urad-zpracovani-osobnich-udaju.html.

NEPOVINNÉ ÚDAJE:

…….……………………………… 

 podpis a razítko 



Přílohy k žádosti: 

- snímek z katastrální mapy (situace) s vyznačením záboru včetně rozsahu (m2) 

Upozornění: 

- po dokončení akce bude vyúčtován poplatek za zábor veřejného prostranství v souladu 
s Obecně závaznou vyhláškou města Šluknov č. 1/2017 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
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