PODATELNA:

ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ODD. DOPRAVY

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
dle § 25 odst. 6, písm. c) bod 6 zákona č. 13/1997 Sb.
/ audiovizuální tvorba /
A. žadatel
Příjmení, jméno / Název firmy:
Bydliště / Sídlo:
Dat.nar. / IČ:
Osoba jednající na základě plné moci:

Tel.

Kontaktní osoba:

Tel.

B. plátce místních poplatků
Příjmení, jméno / Název firmy:
Bydliště / Sídlo:
Dat.nar. / IČ:
Bankovní spojení:
C. určení záboru

1)

Adresa požadovaného záboru:

Termín záboru

od

Časové určení

od

Plocha záboru

do
hod.

m

2

do

hod.
vozovka
chodník
zeleň

1) v případě nutnosti většího rozsahu specifikujte v příloze

Účel záboru:

V případě, že zábor zasahuje do oblasti rezidentních zón placeného stání (modrá zóna), uveďte místo a rozsah
zajištěného náhradního parkování:

Žádám

o možnost osobního vyzvednutí rozhodnutí na ODÚR ÚMČ Praha 2
o zaslání rozhodnutí na adresu

V ……………………….dne………………..

Razítko a podpis:

POVINNÉ PŘÍLOHY:
1. okótovaný situační plánek s přesným zakreslením záboru s uvedením rozměrů a se zakresleným návrhem
dopravního značení, pokud je zvláštním užíváním vyvolána jeho potřeba nebo změna značení stávajícího
2. kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění
3. souhlas vlastníka pozemní komunikace nebo nájemní smlouva s vlastníkem pozemní komunikace
4. souhlasné stanovisko dotčených orgánů
5. žádost Policie České republiky o souhlas se zvláštním užíváním komunikace
6. žádost Policie České republiky o písemné vyjádření k návrhu místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích
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.
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 hl.m. Prahy, obchodní oddělení:
Řásnovka 8, Praha 1
www.tsk-praha.cz
úřední hodiny: po, st 8 – 12, 13 – 15.30 hod.

