Městský úřad Týnec nad Labem
Odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
281 26 Týnec nad Labem

V ………….………………….. dne …………………

ŽÁDOST
O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE PRO POTŘEBU
PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A PRO UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
NA SILNIČNÍM POZEMKU
V souladu s § 40 odst. 5 vyhl. MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, žádáme tímto o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace podle § 25 odst.
6 písm. c) , bod 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, pro potřebu
provádění stavebních prací na silničním pozemku a podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích v platném znění, pro potřebu umístění inženýrských sítí v silničním pozemku
:
Žadatel (jméno, příjmení, adresa, datum narození/IČ, tel.)
……………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………………………
Odpovědná osoba za zvláštní užívání MK (jméno, příjmení, adresa, datum nar., tel.)
……………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………
Místní komunikace …………………………………….…….……….. úsek, místo ………………………….
(pro větší počet dotčených MK přikládáme přílohou jejich seznam)
Účel a druh stavebních prací:
…………………………….……………………………………………………………………………………….
……………………………………………….…………………………………………………………………….
Stavební povolení, územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Týnec n.L.
č.j. …………...................................................................………

ze dne …………………….……..

Umístění vedení v pozemku místní komunikace:
a) příčné vedení:
b) podélné vedení:

-

v pomocném pozemku místní komunikace
ve středovém dělícím pásu
ve vozovce MK
v chodníku, v zeleném pásu

Způsob uložení vedení:

-

Stavební práce budou prováděny:

2 -

protlak, podvrt
tunelování
otevřený výkop
- bez omezení silničního provozu
- se stanovenou místní a přechodnou úpravou provozu
- za uzavírky MK

Termín zvláštního užívání MK:
od ……………………………………

do ………………………………….

Souhlas vlastníka místní komunikace (Město Týnec n.L.):

Souhlas Policie ČR, KŘ Středočeského kraje, DI Kolín:

Razítko / Podpis žadatele: …..……..………………………………………

Upozornění:
Pokud žádáte o zvláštní užívání více místních komunikací, je nutné uhradit správní poplatek pro každou
komunikaci zvlášť (vystavuje se též samostatné rozhodnutí).
Přílohy:
- situační podklady s dispozičním okótovaným umístěním vedení v tělese MK
(realizační projekt dokumentace)
- situační plánek širších vztahů
- souhlas Policie ČR, KŘ Středočeského kraje, DI Kolín
- nájemní smlouva za užití pozemku místní komunikace s Městem Týnec n. L.
- pověření zodpovědného pracovníka žadatelem

