
 

  Stránka 1 (celkem 2) 
formulář FO: Žádost o zřízení služebnosti 
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Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov 
adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; finanční odbor 
 

ŽÁDOST  

o zřízení služebnosti (věcného břemene) 

 
 
 
 
 

I. Identifikační údaje žadatele 

jméno, příjmení / obchodní název: ………………………………………………………………………………………… 

rodné číslo / IČO: ……………………………………………………… 

trvalý pobyt / sídlo: ………………………………………………………………………………………… 

adresa pro doručování, pokud se liší: ………………………………………………………………………………………… 

(je-li více žadatelů – podílové spoluvlastnictví nebo jsou-li žadatelé manželé – je nutno je zde uvést) 

jméno, příjmení: ………………………………………………………………………………………… 

rodné číslo: ……………………………………………………… 

trvalý pobyt: ………………………………………………………………………………………… 

Rychlé kontaktní údaje na žadatele: 

email: ………………………………………… telefon: ………………………… ID DS: …………………… 

 

II. Identifikace nemovitosti města, která má být zatížena 

parcelní číslo: ………………………………………………….    jen ČÁST 

katastrální území: ………………………………………………….  

Požadovaný rozsah: ………………………………… m2 

 

III. Doplňující informace k žádosti 

 Právo odpovídající služebnosti se má zřídit ve prospěch: 

osoby
 

  

nemovitosti
 
→ specifikujte přesně: …………………………………………………………………. 

  

otisk podacího razítka 
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Účel, stručný popis, zdůvodnění: 

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

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

 

Přílohy k žádosti: 

 

IV. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Já, níže podepsaný (dále jen „Subjekt údajů”), uděluji tímto výslovný souhlas městu Rýmařov se sídlem náměstí Míru 230/1, 
795 01 Rýmařov, IČO: 00296317, (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže vedených 
podmínek. 

1.1 OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ BUDOU ZPRACOVÁNY NAD RÁMEC ZÁKONNÉHO ZPRACOVÁNÍ 
o email 
o telefonní číslo 

1.2 ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, příp. adresa pro doručování jsou potřebné, aby mohla být uzavřena 
se Subjektem údajů příslušná smlouva. 
Datová schránka, e-mailová adresa a telefonický kontakt bude sloužit pro usnadnění komunikace mezi Subjektem 
údajů a Správcem. 
V případě, že: 

• nebude žádosti vyhověno a nebude uzavřena příslušná smlouva, bude žádost, včetně osobních údajů, 
po jednom roce skartována, 

• bude žádosti vyhověno a bude uzavřena příslušná smlouva, je tento souhlas udělován podle skartačního řádu 
Správce na dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu. 

1.3 PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ 
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.    

1.4 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ODVOLÁNÍ SOUHLASU, VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: 

o osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených 
podmínek, 

o s účinností od 25. 5. 2018 disponuje Správce osobou pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní 
informace jsou uvedeny na stránce http://www.rymarov.cz/ochrana-osobnich-udaju. 

o Subjekt údajů je oprávněn požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich 
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva 
na přenositelnost údajů, 

o Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoli odvolat , aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená 
na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, 

o Subjekt údajů je oprávněn ve smyslu článku 77 Nařízení podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je 
ve smyslu ustanovení článku 51 Nařízení Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 
Praha 7.  

Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že nemám vůči městu Rýmařov žádné závazky po lhůtě 

splatnosti. 

V   ……………………………………………………………… 

Dne   …………………………………… 
 …………………………...…………… 

 podpis žadatele 

 1. kopie katastrální mapy s vyznačením požadované části nemovitosti 

 2. jiná příloha: ………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.rymarov.cz/ochrana-osobnich-udaju

