Městský úřad Zdice
ODBOR SPRÁVNÍ
Husova 2, 267 51 Zdice
Tel.: 311 037 002
Fax: 311 513 230
e-mail: doprava.zp@mesto-zdice.cz

V ________ dne ________

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO
UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
1. Žadatel - objednatel (investor): jméno, příjmení (firma), adresa (sídlo firmy), datum narození
(IČO)
doložit výpis z obchodního rejstříku, ŽL

Žadatel - zhotovitel (dodavatel): jméno, příjmení (firma), adresa (sídlo firmy), dat. narození
(IČO) :
doložit výpis z obchodního rejstříku, ŽL
………………………………………………………………………………………………………….

2.

Čj. stavebního povolení (územní souhlas) :

3. Odpovědná osoba: jméno, příjmení, adresa, datum narození, (doložit pověřovací listinu),
telefonní spojení:

.…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....

4. Důvod (účel a způsob realizace, dodavatel):
………………………………………………………………………………………………………….

5. Místo (přesné určení místa) situační náčrtek nebo katastr. mapu jako přílohu (číslo pozemku):
6. Žadatel je povinen si před provedením výkopu zajistit vyjádření správců sítí (VaK a.s. Beroun,

ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ ICT Services, a.s., Nej TV, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) apod. při žádosti nedokladovat):
výkop v chodníku: zpevněný – nezpevněný,
ve vozovce: zpevněná - nezpevněná
délka:
šířka:
hloubka:

7. Termín: od
do

8. Vyjádření vlastníka místní komunikace Město Zdice:

* Souhlas a podmínky vlastníka dotčené pozemní komunikace (Zákon o pozemních
komunikacích č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – u nově zřizovaných inž. sítí –
přípojky, vedení, havárií apod.

OBRAŤ NA DRUHOU STRANU !

9. Vyjádření POLICIE ČR DI BEROUN – por. Krejbich (tel. 974 872 253, 111 – ústředna)


doložit schválený návrh dopravního značení od MěÚ Beroun - Odbor dopravy a správních agend

10. Doložit zaplacení správního poplatku dle položky 36, písm. a) zákona č.634/2004 Sb.,
o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů:
- do 10-ti dnů …………………………… 100,-Kč
- od 10-ti dnů do 6-ti měsíců …… 500,-Kč
- nad 6 měsíců …………………………. 1000,-Kč
- u odstranění havárie se správní poplatek
neplatí

podpis žadatele – razítko

Seznam příloh:

situační náčrtek nebo katastrální mapu s vyznačením přesného místa určení vč. parcelního
čísla






