PODATELNA:

ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ODD. DOPRAVY

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
pro umístění inženýrských sítí

a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na
něm nebo na mostních objektech
dle § 25 odst. 6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 40 odst. (5) vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

A. žadatel 1)
Příjmení, jméno / Název firmy:
Bydliště / Sídlo:
Dat.nar. / IČ:
Osoba jednající na základě plné moci:

Tel.

Kontaktní osoba:

Tel.

B. investor
Příjmení, jméno / Název firmy:
Bydliště / Sídlo:
Dat.nar. / IČ:

C. dodavatel
Příjmení, jméno / Název firmy:
Bydliště / Sídlo:
Dat.nar. / IČ:

D. plátce místních poplatků
Příjmení, jméno / Název firmy:
Bydliště / Sídlo:
Dat.nar. / IČ:
Bankovní spojení:

E. určení záboru: místní komunikace (parc. číslo, název ulice, přesné určení místa)
Adresa požadovaného záboru:

Termín záboru

od

do

Důvod záboru / způsob jeho realizace (jaký druh stavebních prací) :

Rozsah záboru v m2

Odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh
řešení vzniklé situace:

Typ komunikace

vozovka
chodník
zeleň

Žádám

o možnost osobního vyzvednutí rozhodnutí na ODÚR ÚMČ
o zaslání rozhodnutí na adresu

V ……………………….dne………………..

1)

Razítko a podpis:

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace předkládá silničnímu správnímu úřadu ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti
má být zvláštní užívání komunikace povoleno; jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný
silniční správní úřad nestanoví jinak.
Jméno a telefonní spojení na kontaktní osobu, která za průběh zvláštního užívání zodpovídá.

POVINNÉ PŘÍLOHY:
1. projekt / okótovaný situační plánek s přesným zakreslením záboru s uvedením rozměrů včetně vymezení
průchozího profilu s ohledem na sloupy veřejného osvětlení, uliční stromořadí, dopraní značení a zařízení
apod.
2. vyjádření vlastníků / správců dotčených sítí (koordinace výkopových prací)
3. aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění
4. kopie stavebního povolení nebo ohlášení, bylo-li k uvedené akci vydáno
5. pokud je žadatel jiný než investor, musí žadatel předložit pověření investora
6. souhlas vlastníka pozemní komunikace nebo nájemní smlouva s vlastníkem pozemní komunikace (Technická
správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
7. vyjádření odd. koordinace Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.
8. souhlas příslušného orgánu Policie České republiky ( PČR, Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy, odbor služby
dopravní policie 2, odd. dopravního inženýrství ) – možné zajistit na pracovišti ODÚR ( po, st) připojením
žádosti PČR o souhlas se zvláštním užíváním komunikace.
9. stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí dle zvláštních předpisů
UPOZORNĚNÍ :
! veškerá podání související se žádostí je nutné učinit prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 2
! před vydáním rozhodnutí je nutné uhradit správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
osobně na odboru dopravy a územního rozvoje, odd. dopravy ÚMČ Praha 2
! Pokud předmětné rozhodnutí nepřebírá sám žadatel – statutární zástupce firmy, musí být přebírající osoba
vybavena plnou mocí k převzetí rozhodnutí, případně plnou mocí k vzdání se práva na odvolání, pokud má toto
rozhodnutí nabýt právní moci okamžikem jeho převzetí.
POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI :
•

vyplnit příslušný formulář (po výzvě nebo domluvě se silničním správním úřadem)

•

žádost nutno podat min. 30 dnů před požadovaným termínem

KONTAKTNÍ ÚDAJE :
Úřad městské části Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje:
Nám. Míru 20, Praha 2
www.praha2.cz
úřední hodiny: po, st 8 – 12, 13 – 17.30 hod.
Technická správa komunikací, odd. koordinace:
Řásnovka 8, Praha 1
tel. 257 015 807
úřední hodiny: po, st 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.00 hod.
www.tsk-praha.cz
Technická správa komunikací hl.m. Prahy, oblastní správa CENTRUM:
Rejskova 1, Praha 2
tel. 257 015 826, 257 015 558
úřední hodiny: st 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 hod.
www.tsk-praha.cz

