Městský úřad nová Role
Odbor správních agend
Chodovská 236/6
Nová Role

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro
potřeby umístění podzemního vedení v komunikaci
1) Identifikační údaje žadatele - FYZICKÁ OSOBA
Jméno a příjmení
Datum narození
Číslo elektronicky čitelného
identifikačního údaje
(pokud je fyzická osoba jeho držitelem)

Adresa trvalého pobytu, nebo
jiná adresa pro doručování
(nepovinný údaj, pokud je vyplněno číslo
elektronicky čitelného identifikačního údaje)

(2) Identifikační údaje žadatele - FYZICKÁ OSOBA PODNIKAJÍCÍ
Jméno a příjmení, případně
evidované obchodní jméno
Identifikační číslo
Adresa místa podnikání, nebo
jiná adresa pro doručování
(3) Identifikační údaje žadatele - PRÁVNICKÁ OSOBA
Název nebo obchodní firma
Identifikační číslo nebo obdobný
údaj
Adresa sídla, nebo jiná adresa
pro doručování
doručovánídoručování
doručování
doručování
KONTAKTNÍ
ÚDAJE *
Telefonní číslo
E-mail
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(4) Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace
Město:
název ulice, u čp./č.o.
na dobu trvání stavby (název)
stavebník (investor),
IČ/datum narození
pro umístění podzemního
vedení

podzemní vedení bude
umístěno do pozemku místní
komunikace

výkopem
v podélném
směru

celková
délka:

metrů
z toho

v příčném
směru

celkový počet
křížení:

protlakem
výkopem:
(podvrtem):

za průběh zvláštního užívání - provozování podzemního vedení bude odpovídat:
právnická osoba (obchodní název,
IČ, sídlo, adresa)

fyzická osoba (jméno, příjmení,
datum narození, adresa)
Předpokládaný vliv zvláštního užívání
MK, popř. ruchu tímto užíváním
vyvolaného, na bezpečnost a plynulost
provozu v dotčeném úseku, návrh řešení,
popř. uvést na zvláštní příloh):

V

dne
...……………………….……………………..
jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby

Přílohy:
- situace širších vztahů ve vhodném měřítku (katastrální snímek apod.)
- podrobná situace v měřítku cca 1:500 (1:1000) s vyznačením hranic pozemků a
ukládaných sítí
- doklad o zaplacení správního poplatku.
- souhlas vlastníka místní komunikace, Město Nová Role zastoupené starostkou města
- v případě, že by zvláštní užívání místní komunikace mohlo ohrozit bezpečnost
silničního provozu, souhlas DI PČR Karlovy Vary
přílohy označené * nejsou povinné, jejich předložení urychlí vyřízení žádosti
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