Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor životního prostředí a dopravy, Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace
podle § 25 odst. 6 písm. c) až e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

Žadatel:
Sídlo / adresa:

IČ / datum narození:

Osoba odpovědná za zvláštní užívání:

Telefon:*

(jméno, bydliště, datum narození)

Způsob užívání veřejného prostranství (označit):
umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných
zařízení**)
umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám komunikace (zařízení staveniště, skládka
stavebních hmot nebo paliva apod.)
provádění stavebních prací
zřizování vyhrazeného parkování**)
zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení **)
audiovizuální tvorba
umístění inž. sítí a jiných nadzemních nebo podzem. vedení všeho druhu v silničním pozemku nebo na něm
pořádání sportovních kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí ***)

Místo (bližší určení - ulice, č.p., p.č., apod.):

Výměra:

Povrch:

Termín (od-do):

Def. úprava:

Způsob užívání:

Odhadovaný vliv zvláštního užívání (popřípadě ruchu tímto užíváním vyvolaného) na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku
komunikace a návrh na řešení vzniklé situace:

Vlastník dotčené komunikace prohlašuje, že je vyrozuměn o zahájeném řízení v této věci, byl poučen o svých právech v řízení, a k věci se
vyjadřuje následovně:

Přílohy žádosti:
situační plánek
kopie výpisu z obch. rejstříku (práv. osoba), kopii živnost. oprávnění (fyz. osoba - podnikající)
kopie stavebního povolení / ohlášení, u telekom. vedení kopii územního rozhodnutí (pokud souvisí se zvl. užíváním)
pověření k jednání, plná moc apod.
**)

potvrzení o bezdlužnosti žadatele vůči MO Pardubice II

Datum:

nebo podepsáno zproštění mlčenlivosti

Jméno, podpis, razítko:

*) nepovinný údaj sloužící k efektivnější komunikaci z důvodu kvalitnějšího poskytování veřejné služby
***) současně je nutné podat oznámení o pořádání veřejné akce podle čl. 3 OZV č. 13/2006 o veřejném pořádku v platném znění

