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

ŽÁDOST o přechodnou úpravu provozu na účelové komunikaci
(např. z důvodu provedení přípojek inženýrských sítí)

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

III. Důvod úpravy provozu

IDDS …………………………………

(druh, činnost, akce, rozsah, účel)

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

IV. Způsob realizace
*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 vlastní stavby a přesné určení místa provedení
Povolení stavby MěÚ Nýřany, odbor výstavby nebo jiné povolení
Spis ………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Č.J. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(listinu nedokládat, OÚ Tlučná bude mít k dispozici)

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

Pro parcelu čsl …………………………………………………………………………………………

pro čp, čE

………………………………………………………………………………………………

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

VI. Stanovení dopravního značení, 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 ……………………………………………

VII. Stanovisko vlastníka – správce dotčené komunikace
OÚ Tlučná silniční správní úřad podstoupí tuto žádost k vyřízení vlastníku / správci účelové komunikace
tj. obci Tlučné, podmínky budou zahrnuty do souhlasu o přechodné úpravě provozu na účelové komunikaci.

……………………………………………
Podpis žadatele

……………………………………
dne

IX. Přílohy
1) Projektová dokumentace IS nebo přípojek IS s katastrální koordinační situací A3
2) DIO = Dopravně Inženýrské Opatření
3) 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

