Obecní úřad Horoměřice
Velvarská 100
252 62 HOROMĚŘICE

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE
(lešení, materiál, skládka, palivo, reklama, stánky, výkopové a stavební práce, uložení sítí do komunikace
nebo nad ní, audiovizuální tvorba)
(§25 odst.6 písm. c),d) zák.13/1997 Sb., §40 vyhl.104/1997 Sb.)
Žádám Vás o povolení zvláštního užívání komunikace pro akci:
Popis:
Pozemek parc. č.

v katastrálním území Horoměřice
Místní komunikace 3.- 4. třídy

Komunikace:
Termín: od

do

Parametry:

ŽADATEL:
Jméno a příjmení, dat. narození nebo IČ, adresa bydliště nebo sídla žadatele (firmy):
, nar.
tel :
Odpovědný pracovník:

email :

,
dat. schránka:
telefon:

Žadatel (v případě zastoupení): ...................………………………….....................................
adresa..........................................................................................telefon:....................................
V Horoměřicích dne:
………………......................................................
podpis (razítko) oprávněné osoby žadatele

str. 2

Přílohy:

V případě zastoupení žadatele plnou moc v předmětné věci, včetně vzdání se práva odvolání pro
vyzvednutí rozhodnutí.
Oprávnění dodavatelské firmy k provozování předmětu činnosti (výpis z Obchodního rejstříku, ŽL a pod.)
Souhlas majitele komunikace (smlouva o výpůjčce nebo předběžný souhlas vlastníka-správce komunikace)
Doklad o zaplacení správního poplatku (do 10-ti dnů 100,-Kč, do 6 měsíců 500,-Kč, nad 6 měsíců 1000.Kč).
Doklad o zaplacení místního poplatku za zábor veřejného prostranství.
Reklama podle § 25 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích na dobu max. 5 let.
Přílohy k žádosti:
1. Doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo doklad o právu založeném smlouvou provést
záměr; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí.
2. Souhlas vlastníka pozemku /stavby / zařízení (v případě, že je odlišný od žadatele), na němž má
být záměr uskutečněn, daný na podkladě dokumentace stavby, obsahující identifikaci pozemku /
stavby / záměru žadatele, doložený jeho ověřeným podpisem s připojeným situačním výkresem.
3. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popř. plná moc do
protokolu.
4. Kopie katastrální mapy a situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy
včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného záměru, s vyznačením vazeb a účinků na
okolí.
5. Jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy podle jeho charakteru, zejména
rozhledové poměry, zpevněné plochy, šíře vjezdové brány, umístění inženýrských sítí, chodníků,
veřejného prostranství apod.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, popř. jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci, která žadatel
připojuje k žádosti v případě, že byla vydána:
samostatně
jsou připojeny v dokladové části dokumentace,
dopravy na pozemních komunikacích MěÚ Černošice DOP, Podskalská 19,128 25 Praha 2
dopravního inspektorátu
Policie ČR OŘ Praha západ DI, Zborovská 13, 150 93 Praha 5
požární ochrany
HZS Stč. kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

6. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení
záměru, vyznačená na situačním výkrese, které žadatel připojuje k žádosti:
samostatně

jsou připojeny v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:
dopravy KSÚS SčK Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 (pro silnice)
Obec Horoměřice, Horoměřice 16, 252 68 Středokluky (pro místní a účelové komunikace)

