Formulář žádosti: SMS body

Městský úřad Žatec, odbor dopravy a silničního hospodářství
Nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
________________________________________________________________
Žádost o poskytování informací o změnách v bodovém hodnocení řidiče
Žadatel:
Jméno a příjmení, titul:

………………………………….

Datum narození:

………………………………….

Číslo řidičského průkazu:

………………………………….

Adresa trvalého pobytu:

………………………………….

Číslo mobilního telefonu:

………………………………….

S odkazem (v návaznosti) na ustanovení § 123b odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů žádám o poskytování informace o změně stavu bodového
hodnocení v kartě řidiče prostřednictvím SMS zprávy na výše uvedené telefonní číslo.
Podpisem žádosti beru na vědomí tyto skutečnosti:
1. Registr řidičů bude prostřednictvím SMS zprávy informovat řidiče o každém provedeném
zápisu v bodovém hodnocení řidiče (informace se netýká odečtu bodů). Současně s tímto
sdělením bude informován o celkovém stavu bodového konta.
2. Na tuto službu není právní nárok. Tato služba je pouze dobrovolnou, informativní a
bezplatnou doplňkovou službou, která nenahrazuje výpis z registru řidičů o záznamech
bodového hodnocení. Poskytnutá informace nemá žádné právní účinky. Registr řidičů
nenese odpovědnost za případnou chybnou či nezaslanou informaci.
3. Informace bude zaslána prostřednictvím internetové aplikace iMunis - portál obce pro
komunikaci s občany. Registr řidičů nenese po odeslání zprávy odpovědnost za její řádné
doručení.
4. Doba trvání poskytované služby zaniká změnou trvalého pobytu řidiče mimo správní
oblast obce s rozšířenou působností Žatec.
5. Žadatel nese odpovědnost za uvedení správného čísla mobilního telefonu a jeho
aktuálnost.
6. Městský úřad Žatec si vyhrazuje právo bez udání důvodu ukončit poskytování této služby.
Tuto skutečnost uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových
stránkách města Žatec, případně jiným dalším vhodným způsobem.
7. Podpisem žádosti souhlasím s poskytnutím výše uvedených osobních údajů a jejich
zpracováním za výše uvedeným účelem na dobu určitou, tzn. po dobu platnosti bodového
hodnocení řidiče, platnosti řidičského oprávnění či do změny místní příslušnosti žadatele
do působnosti jiného registru řidičů.
V Žatci dne:
…………………………….
podpis
Totožnost ověřena dle OP č.:……………
Žádost přijata dne:
Podpis a razítko úřadu:

