Žádost fyzických osob
o povolení vjezdu motorových vozidel do ochranného pásma II. stupně vodního zdroje
Ostrožská Nová Ves a povolení vjezdu do omezení dopravní značkou B11
Žadatel:
Jméno, příjmení: ……………...……………………………………………………………………………………………………………
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………….
Důvod pro udělení výjimky: ..……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….......................................................
Cíl jízdy (parcelní číslo pozemku, katastrální území): ……………………………………………………………………
Místo vjezdu: ..………………………………………………………………..................................................................
Typ motorového vozidla a jeho registrační značka (+ jméno řidiče, pokud se liší od žadatele):
………………………………………………………………………………………………….......................................................
Požadované datum platnosti výjimky:

vjezd: ……………………………………………
výjezd: ………………………………………….

Žadatel ručí za bezvadný technický stav vozidla.
Povolení vjezdu
zašlete na výše uvedenou adresu
zašlete na e-mailovou adresu: ……………………………………………………………..
vyzvednu osobně na vrátnici SVK, a.s. po obdržení sms
Informace o ochraně osobních údajů:
Společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
49453866, jako správce osobních údajů, informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 (GDPR), že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za
účelem splnění smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany
oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Subjekt údajů má právo
požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům a požádat o jejich opravu nebo výmaz, pokud osobní údaje
již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovávány. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k
dispozici na webových stránkách správce osobních údajů www.svkuh.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Subjekt
údajů podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na
vědomí.

V ……………………………….dne…………………………..
.………………………………………..
Podpis
Podmínky pro vydávání povolení na www.svkuh.cz

Podmínky vydávání povolení k vjezdu motorových vozidel do ochranného pásma
II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves pro fyzické osoby
(povolení bude zároveň opravňovat k vjezdu do omezení dopravní značkou B11 „zákaz vjezdu všech
motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou s textem „(…) a vozidla s povolením SVK, a.s.")

Povolení se vydává v omezeném počtu. Při jeho vystavení se přihlíží k nezbytnosti vjezdu motorovým
vozidlem, velikosti pozemku, počtu a časovému rozpětí kladně vyřízených žádostí atd. !
Vystavení povolení k vjezdu motorovým vozidlem do ochranného pásma vodního zdroje není
nárokové a vymahatelné.
Povolení se vydává na konkrétní registrační značku vozidla (případně i přívěsného vozíku):


jednodenní (na 1 vjezd/1 výjezd v daném dni)



vícedenní (několik dní; 1 vjezd a 1 výjezd)



sezónní (1. 4. až 30. 9.) - pouze pro osoby se zdravotním postižením (doloží žádost kopií průkazu
TP, ZTP, ZTP/P)

za účelem:
Údržby pozemku – povolení bude vydáváno pouze vlastníkům pozemků v ochranném pásmu vodního
zdroje II. stupně, vlastnictví bude ověřováno z veřejně přístupné aplikace Nahlížení do katastru
nemovitostí. Vjezd s možností dovozu strojů, nářadí nebo materiálu v přiměřeném množství a jejich
odvozu.
Údržby objektu – pouze pro majitele chat, kteří se prokáží řádným stavebním povolením nebo dokladem
o oprávněném užívání stavby. Pro dopravu stavebního materiálu nákladním automobilem je podmínkou
rovněž doložení písemného souhlasného stanoviska příslušného stavebního úřadu o povolení např.
udržovacích prací.


celoroční povolení k vjezdu pouze pro vlastníky zkolaudovaných rekreačních objektů (staveb pro
rodinnou rekreaci) - na jednu konkrétní registrační značku vozidla ke konkrétnímu objektu, na
příslušný kalendářní rok
Žádost o toto povolení musí být doplněna:
- Kolaudačním rozhodnutím (rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého provozu – užívání)
- Dokladem o přidělení evidenčního čísla
- Dokladem o těsnosti jímky odpadních vod
- Doklady o vývozu jímky za předchozí kalendářní rok

Povolení bude vydáváno na základě vyplněné ŽÁDOSTI (formulář je k dispozici na vrátnici SVK, a. s.
nebo ke stažení na www.svkuh.cz) doručené poštou, osobně na podatelnu nebo naskenované mailem
na svkuh@svkuh.cz nejpozději 2 dny před požadovaným termínem vjezdu.

Seznam vydaných povolenek je předáván pravidelně jednou týdně vodoprávnímu úřadu a Policii ČR –
obvodnímu oddělení Uh. Ostroh. Zneužití nebo padělání povolení bude mít zásadní vliv na posuzování
budoucích žádostí téhož žadatele.

