
ŽÁDOST O NAHLÉDNUTÍ DO REGISTRU OZNÁMENÍ
podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

OBEC DOUBRAVČICE
Doubravčice 94, 282 01 Český Brod

Jméno a příjmení žadatele:

Rodné číslo žadatele:

Adresa místa trvalého pobytu (bydliště) žadatele:

Adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu (bydliště):

Elektronická adresa pro zaslání internetové 
adresy pro vstup do elektronického registru1:

Žádám o nahlédnutí  do registru v písemné podobě. 

do registru v elektronické podobě – přidělení uživatelského jména a 
přístupového hesla.

Datum: Podpis žadatele:

Žádost ověřena2 podle OP č.                                          vydaného dne

Ověřil:

Poznámka:

Podání žádosti: Žádost se podává osobně v úředních hodinách v kanceláři OÚ. Na základě žádosti bude žadateli dle jeho 
výběru umožněno:

- nahlížení do registru v písemné podobě
Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v kanceláři OÚ Doubravčice, Doubravčice 94, 
282 01 Český Brod.
- nahlížení do registru v elektronické podobě – přidělení uživatelského jména a přístupového hesla
Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské 
jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru. 
Přístupové údaje budou žadateli  přiděleny po ověření  žádosti  (předložení  občanského průkazu)  na odboru  správy 
majetku města (informatici). Internetová adresa pro vstup do elektronického registru může být žadateli na základě jeho 
žádosti zaslána též na jeho       e-mailovou adresu.
Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po 
dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

Poučení:
Přestupku se dopustí ten, kdo

- používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při 
výkonu funkce veřejného funkcionáře,

- neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000,-  Kč.  

Kontakt:
OÚ  Doubravčice,  Doubravčice  94,  282  01  Český  Brod  -  tel.  321  677  901,  e-mail:  ou@doubravcice.cz, 
www.doubravcice.cz
1 Vyplňte pouze v případě, že žádáte o nahlížení do registru v el. podobě a chcete  internetovou adresu pro vstup zaslat na svůj e-mail..
2 Žádost se ověřuje vždy v případě žádosti  o nahlížení  do registru v elektronické podobě, v ostatních případech se žádost  ověřuje se 
souhlasem žadatele.

mailto:ou@doubravcice.cz

