Město Týnec nad Labem, Masarykovo náměstí 1, 281 26 Týnec nad Labem
Město Týnec nad Labem
Masarykovo náměstí 1
281 26 Týnec nad Labem

V ……………………….. dne …………………

Věc: Žádost o udělení předchozího souhlasu vlastníka ke zvláštnímu užívání
místní pozemní komunikace .
(dle § 25 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)
-------------------------------------------------------------------------------------------------Žádám Město Týnec n. L., jako vlastníka místní komunikace, o udělení předchozího
souhlasu ke zvláštnímu užívání části této komunikace vyznačené v přiloženém situačním
plánku, pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace podle § 25 odst.
1 zákona č. 13/1997 Sb., ( o pozemních komunikacích).
Jméno a adresa žadatele: ………………………………………………….……………………
…………………………...………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………….…………………………
Telefon:………….…………….. Datum narození: ……………………………………………
IČO: …………………………..……………. DIČ: ………………….………………………..
Žadatel má / nemá datovou schránku : …………………………………………………………
Pozemek dotčený stavbou:
Č. parc.:……………………………………..…. k.ú.: …….….………………………………
Č. parc.: …...…………………………..………. k.ú.: ………………………………………..
Č. parc.: ……………………………………….. k.ú.: ……………………………………….
Místní komunikace, (ulice), úsek:……………………………místo ………………………….
Sousední pozemek žadatele: č. parc.:………………………..k.ú.:………………………….
Účel a druh zvláštního užívání pozemku:
………………………………………….…………..………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Stavební povolení, územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Týnec n. L., bylo-li vydáno:
č.j. ………………………………………………… ze dne:………………………………….
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Město Týnec nad Labem, Masarykovo náměstí 1, 281 26 Týnec nad Labem
Pozemek místní komunikace, jehož části se zábor týká:

Práce budou prováděny:

-

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

-

bez omezení silničního provozu
se stanovenou místní a přechodnou úpravou provozu
za úplné uzavírky MK
za částečné uzavírky MK

Termín zvláštního užívání místní komunikace:
od ………………………..……………… do …………………..……………………….
Souhlas Policie ČR, DI Kolín:
Osoba odpovídající za dodržení podmínek (jméno, příjmení, adresa, datum nar., telefon)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Žadatel bere na vědomí, že užívání veřejného prostranství podléhá rovněž zpoplatnění dle
obecně závazné vyhlášky Města Týnec n. L. č.1/2014 o místních poplatcích, účinné dnem 17.
03. 2014.

Razítko / Podpis: …………………………………………
Přílohy:
- situační podklady s dispozičním okótovaným umístění vedení,
(realizační projekt dokumentace)
- situační plánek širších vztahů
- souhlas Policie ČR , DI Kolín, dojde-li k omezení provozu na místní komunikaci
(pro připojení na místní komunikaci vždy)
- nájemní smlouva za užití pozemku místní komunikace nebo smlouva o zřízení věcného
břemene s Městem Týnec nad Labem
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