Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice III
Odbor dopravy a životního prostředí
Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice

ŽÁDOST
o povolení na umístění pevné překážky dle § 29 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů

ŽADATEL:
Jméno a příjmení / název

............................................................................…….. ...... nar./ IČ ......................……………………..………...

Adresa / sídlo ..........................................................................................…..……………..PSČ ....................................………………………….

V zastoupení:
Jméno a příjmení / název ………………………………………………………………………..…………………………........ nar./ IČ..........................................
Adresa / sídlo .................................................................................................................…………………PSČ ...............................…………..
Telefon: (nepovinný údaj, určen pro efektivnější komunikace)……………………………………………………………………………….…........................
MÍSTO UMÍSTĚNÍ:
(název ulice, č. p., pozemek parc. č., katastrální území)
.......................................................................................................................................………………………………………………………..…………...
.................................................................................................................................................................…………………………….………………
ÚČEL UMÍSTĚNÍ :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
DRUH A VELIKOST PEVNÉ PŘEKÁŽKY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
DOBA UMÍSTĚNÍ:

Od …………………………………….……...…..do ……………………………………………………………………………………….………………

Stávající povrch …………………….……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
ZODPOVĚDNÁ OSOBA:
Jméno a příjmení ......................................................................................………. …………datum narození...............................…………...
Adresa ……....................................................................................................................……… …..PSČ......................................………………
Telefon (nepovinný údaj, určen pro efektivnější komunikaci) ..............................................................................................................

ODHADOVANÝ VLIV UMÍSTĚNÍ PEVNÉ PŘEKÁŽKY NA BEZPEČNOST A PLYNULOST PROVOZU NA DOTČENÉM ÚSEKU KOMUNIKACE
(v příloze navrhnout řešení vzniklé situace – dopravní značení)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………

Poznámka
Svým podpisem potvrzuji, že jsem si vědom/a, že „Informace o zpracování osobních údajů“ jsou uvedeny na internetové adrese
http://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-iii-dubina-drazka/radnice/poskytovaniinformaci/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-od-25-5-2018/
nebo jsou k dispozici u příslušného odboru Úřadu městského obvodu Pardubice III.

………………………..
datum

……………………………………………..
podpis žadatele
(u právnických osob podpis oprávněné osoby + razítko)

K žádosti nutno doložit:
•
•
•

situační výkres, ze kterého bude zřejmé přesné určení umístění pevné překážky včetně rozměrů
u právnických osob žadatel doloží kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, v případě
zastupování i plnou moc
fyzické osoby se prokáží platným občanským průkazem nebo průkazem o povolení pobytu cizince,
v případě zastupování doloží i plnou moc k zastupování

Souhlas vlastníka místní komunikace zastoupeného Městským obvodem Pardubice III,
Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, tel.: 466 799 143

Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III, vykonávající v souladu s obecně závaznou vyhláškou, kterou
se vydává Statut města Pardubic, vlastnická práva k místním komunikacím a veřejně přístupným účelovým
komunikacím v majetku města včetně jejich součástí a silniční vegetace prohlašuje, že je vyrozuměn o zahájeném
řízení, v té věci byl poučen o svých právech v řízení a o možnosti vyjádření se k podkladu rozhodnutí. K žádosti se
vyjadřuje následovně: souhlasí - nesouhlasí s výše uvedeným umístěním pevné překážky

……………………
datum

……………………………….
podpis a razítko

Poučení:
Nebude-li mít žádost předepsané náležitosti bude žadatel vyzván k jejich doplnění v přiměřené lhůtě, kterou uvede správní orgán a
správní řízení bude dle § 64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, přerušeno. Žadatel bude poučen o následcích neodstranění
nedostatků žádosti. Nebude-li výzvě vyhověno, správní řízení se dle § 66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zastaví.
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