OBECNÍ ÚŘAD TLUČNÁ
Hlavní 25
330 26 Tlučná
IDDS: nifbtpu
(v2020.10.27)

ŽÁDOST o povolení zvláštního užívání silnice, silničního pozemku
místní komunikace
(§ 25 zák. č. 13/1997 Sb., § 40 vyhl. č. 104/1997 Sb.)

I. Žadatel na základě
vlastnictví nebo spoluvlastnictví předmětné parcely (nehodící se škrtněte)
na základě ověřené plné moci k úkonu - viz příloha (nehodící se škrtněte)
na základě jiného dokladu – viz samostatná příloha (nehodící se škrtněte)

Žádá jako:
1-Soukromá osoba ………………………………………… identifikace datum narození
2-Živnostník, Právnická osoba ……… identifikace IČ ……………………………

(nehodící se škrtněte)
(nehodící se škrtněte)

1-Datum narození ………………………………………………………………………………………………………………… / 2-IČ …………………………………………………………………………………………
1-Trvalé bydliště / 2-sídlo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1-Jméno / 2-Název

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1,2-Doručovací adresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1,2-Právní zástupce

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1,2-Kontakty tel.………………………………………

1,2-e-mail ……………………………………………………………………………………………

II. Projektová dokumentace záměru stavby
Název stavby dle projektové dokumentace, název a

2-IDDS …………………………………

jméno projektanta, kontakty

Název stavby ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Projekt zpracoval

IČ …………………………………………

ČKAIT ………………………………………

datum vyhotovení PD ……………………………………………

Název právnické osoby ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jméno zodpovědného projektanta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kontakty

tel.………………………………………………

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………

IDDS …………………………………

III. Druh zvláštního užívání § 25 odst. 6 za účelem

(nehodící škrtněte)

Písm. c)
1.Umisťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných
zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení ……
2.Umisťování, nakládání a skládání věcí nebo materiálu nesloužícího k údržbě nebo opravám
těchto komunikací

3.Provádění stavebních prací, IS, přípojky inženýrských sítí
4.Zřizování vyhrazeného parkování
5.Zřizování a provozu stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných
podobných zařízení
6.Audiovizuální tvorby
Písm. d)(nejedná se o stavební práce)
Umisťování inženýrských a jiných nadzemních sítí nebo podzemní vedení všeho druhu
v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech
Písm. e)
Pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi
mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na PK

IV. Způsob realizace zvláštního užívání
*Pozn.1
*Pozn.2
*Pozn.3
*Pozn.4

(popis)

Stavební práce – bude zachována průjezdnost po ½ šířky vozovky 24 hod. denně
Stavební práce – upřesnit: podvrt nebo otevřená výkopová rýha
Stavební práce možno provádět pouze v termínu od 1.4. do 15.10. běžného roku
Pro provádění stavebních prací je nutná kvalifikace – ŽL provádění staveb

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Povolení stavby a přesné určení místa provedení
Povolení stavby MěÚ Nýřany, odbor výstavby nebo jiné povolení
Spis ……………………………………………………………………………………………………………

ze dne ………………………………………………………………………………………………

Č.J. …………………………………………………………………………………………………………… ze dne ………………………………………………………………………………………………
(listinu nedokládat, OÚ Tlučná bude mít k dispozici)
Pro parcelu čsl ………………………………………………………………

pro čp, čE čsl ………………………………………………………………………………………

komunikace – název ulice ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. Závazné kladné stanovisko PČR

(Vydané KŘPK PČR, DI – Plzeň – venkov)

Č.J. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

ze dne ………………………………………………………………………

VII. Stanovení doprav. znač., délky trvání a zodpovědné osoby
(Vydané MěÚ Nýřany, odbor dopravy)
Č.J. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ze dne ………………………………………………………………………

Délka trvání zvláštního užívání od ………………………………………… do ………………………………………… tj. celkem ………………………………………… dnů
Zodpovědná osoba
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trvalá adresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon …………………………………………………

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………

IDDS ……………………………………………

VIII. Úhrada správního poplatku
Do 10 dnů 100 Kč, uhrazeno dne …………………………… ……………………………………… viz příloha (kopie dokladu o zaplacení)
Do 6 měsíců 500 Kč, uhrazeno dne ……………………… ……………………………………… viz příloha (kopie dokladu o zaplacení)
Déle než 6 měsíců = 1.000 Kč, uhrazeno dne ……………………………………… viz příloha (kopie dokladu o zaplacení)

IX. Stanovisko vlastníka – správce dotčené komunikace
OÚ Tlučná silniční správní úřad sám požádá vlastníka / správce komunikace o stanovisko (včetně
podmínek) k této žádosti, podmínky budou zahrnuty do Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice
nebo silničního pozemku
Souhlas dotčených účastníků řízení o povolení zvláštního užívání *silnice, *místní komunikace.
Předáním této žádosti dotčeným účastníkům k jejich vyjádření je považováno správním orgánem za zahájení správního
řízení (viz. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Tato forma podání žádosti platí pouze v tom
případě, že žadatel sám shromáždí veškeré doklady a písemnosti potřebné pro vydání rozhodnutí (viz. § 50 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Účastníci řízení dále stvrzují svým podpisem v souladu s § 36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, (citace zákona: odst. (3) Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v
plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.)
že jim byla dána možnost se vyjádřit
k podkladům žádosti (viz uvedená stanoviska v žádosti), další požadavky
nemají, vzdávají se práva vyjádřit se k těmto podkladům pro vydání rozhodnutí a souhlasí s vydáním rozhodnutí:

……………………………………………
Podpis žadatele

……………………………………
dne

IX. Přílohy
1)
2)
3)
4)

Projektová dokumentace IS nebo přípojek IS s katastrální koordinační situací A3
DIO = Dopravně Inženýrské Opatření
Závazné kladné stanovisko Policie ČR, DI Plzeň-venkov
Stanovení dopravního značení, termínů a zodpovědné osoby MěÚ Nýřany, odbor dopravy

*Vlastnická práva k dotčeným nemovitostem, pokud nelze ověřit dálkovým přístupem
*Oprávnění pro provádění stavebních prací, pokud nelze ověřit dálkovým přístupem
*Plná moc k činnosti, úkonu, parcelám, nemovitostem

