Havárie vedení, dodatečné oznámení

Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI
Odbor investic, dopravy a životního prostředí
Kostnická 865, 530 06 Pardubice

_________________________________________________________________________________________________

Tel.: 466 797 970, 466 301 166

e-mail: podatelna@umo6.mmp.cz

OZNÁMENÍ HAVÁRIE VEDENÍ

uloženého v místní komunikaci
dle § 36 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění

ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ
ke zvláštnímu užívání místní komunikace
Žadatel
Jméno a příjmení / název: ……………………….……………………………………………...
Datum nar. /IČ:

………………………..

Telefon: ………………………………….

Trvalé bydliště / sídlo: ………………………………………………………………………...
………………….………………………………………………
Místo zvláštního užívání (obec, ulice):

…………………………………………………......

Na p. p. č.: …………………………………..
Před čp.:

PSČ: ….………………….

v k. ú.: ……………………………………

…………………………………………………………………………………...

Účel zvl. užívání:

…………………………………………………………………………...

Stávající povrch:

…………………………………………………………………………...

Doba zvl. užívání: od:

……………………….

do:

…………………………….

Výměra (délka x šíře): .………………………………………………………………………...
Způsob provedení zvl. užívání:
 překop komunikace podélný
 překop komunikace příčný
 překop komunikace po polovinách
 překop komunikace částečný
 protlak, podvrtání
 jiný způsob (vypsat) ……………………………………………..
Osoba zodpovědná za zvláštní užívání:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………...
Adresa:

…………………………………………………………………………………...

Datum narození:

………………………..

Telefon: ………………………………….
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Odhadovaný vliv zvl. užívání na bezpečnost a plynulost provozu dotčené místní komunikace
(v příloze navrhnout řešení vzniklé situace - dopravní značení) :
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

……………………….
datum

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

Vyplněním údajů dávám správci osobních údajů, kterým je Statutární město Pardubice - Městský
obvod Pardubice VI, Kostnická 865, 530 06 Pardubice - Svítkov, IČ:00274046 (dále jen“ správce“)
souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, a to za účelem operativní a efektivní komunikace pro
rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany správce. Beru na vědomí, že udělení
souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající z poskytnutí informací
prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a skutečnost, že tyto osobní
údaje nebudou mimo oprávněných zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám
či subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty povinné
informace
o
zpracování
osobních
údajů,
které
jsou
k dispozici
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-vi-svitkov/radnice/gdpr/

……………………………….
podpis

K žádosti nutno doložit:
 situaci, ze které bude zřejmé přesné určení místa zvl. užívání včetně okótování
(vzdálenost od objektu, od vozovky, jaká zůstane průchozí šířka apod.)
 návrh dopravního značení, bude-li zvláštním užíváním vyvolána jeho potřeba
 plná moc k zastupování
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Poučení:
Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy zvláštní užívání veřejného prostranství
začalo, a končí dnem, kdy užívání skončilo, zařízení či předmět byl odstraněn a veřejné
prostranství bylo uvedeno do původního stavu. Tuto skutečnost je poplatník povinen ohlásit
správci poplatku nejpozději do 10-ti dní ode dne, kdy rozhodná skutečnost nastala a zároveň
s tím musí podat přiznání k místnímu poplatku.
Stanovisko vlastníka komunikace zastoupeného Městským obvodem Pardubice VI
Souhlasí – nesouhlasí s výše uvedeným zvláštním užíváním pozemní komunikace
Dne:

Jméno:

Podpis:

Strana 3 (celkem 3)

