Evid. č.
žádosti 1):

Žádost o vydání povolenky k vjezdu na území jezera Milada

Jména a příjmení fyzické
osoby/Obchodní firma
právnické osoby:
Datum narození fyzické
osoby/IČO právnické osoby:
Trvalé bydliště fyzické
osoby/sídlo právnické osoby:

Kontaktní osoba (jméno a
příjmení, email, tel):

TYP vozidla:
RZ vozidla:
Časové vymezení vjezdu
(od – do):
Odůvodnění žádosti:

Přílohy2):

Datum:

Podpis 3):

……………………………………………………………………………………………….
1)
Vyplní PKÚ, s. p.
2)
Uveďte a přiložte listiny prokazující důvod žádosti (výpis z KN, nájemní smlouva, smlouva o dílo apod.)
3)
U podpisu osoby oprávněné jednat za právnickou osobu uveďte její jméno a funkci

Poučení žadatele o jeho povinnostech
Žadatel svým podpisem potvrzuje, že si přečetl a je seznámen s Pravidly pro vydávání
povolenek k vjezdu na území jezera Milada a platným Návštěvním řádem území jezera
Milada.
Pokud se změní podmínky na straně držitele povolenky nebo podmínky vjezdu do území
jezera Milada, za nichž bude povolení k vjezdu vydáno, je držitel povolenky povinen
předložit ji PKÚ, s. p. k vyznačení změny do patnácti pracovních dnů ode dne vzniku této
změny nebo ode dne doručení výzvy. Jinak toto povolení k vjezdu pozbývá platnosti.
Vydaná povolenka k vjezdu je neplatná, jestliže:
a) pominuly důvody, pro které byla vydána, nebo
b) její držitel porušil ustanovení Pravidel pro vydávání povolenek k vjezdu na
území jezera Milada nebo platného Návštěvního řádu území jezera Milada, nebo
c) byly neoprávněně pozměněny jakékoliv údaje na povolence, nebo
d) povolenka byla zneužita.
Neplatnou povolenku je její držitel povinen doručit do sedmi pracovních dnů ode dne, kdy
se o její neplatnosti dozví, a to poštou nebo osobně na podatelnu či recepci v sídle PKÚ, s. p.
Neplatnou povolenku může na místě odejmout strážník obecní či městské policie nebo
zaměstnanec PKÚ, s. p.

Interní záznamy PKÚ, s. p:
Odsouhlasil:

Datum a podpis:

Schválil:

Datum a podpis:

Povolenka vydána:

Datum a podpis:

Povolenka vrácena:

Datum a podpis:

Jiné záznamy:

