
									                   Formulář č. 10
			                                                                                      Vyřizuje: I.Ohnsorgová   485 243 838      
file_0.png

file_1.wmf



M A G I S T R Á T   M Ě S T A   L I B E R E C
ODBOR  DOPRAVNĚ  SPRÁVNÍCH  AGEND

 		
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 40 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.
(stavba lešení, zařízení staveniště, umístění kontejneru)


Žadatel : ________________________________________________________________________

IČ, (datum narození) _____________________________________________________________

Sídlo firmy/bydliště fyzické osoby: __________________________________________________

Důvod záboru:  __________________________________________________________________

Umístění  : 							_______________________		___                                                       	(ulice, k. ú., číslo pozemkové parcely)


Zahájení prací  : 							
Ukončení prací : 				



Odpovědný pracovník: __________________________  tel.č.:(mobil č:) ___________________  




Celkový rozsah zvláštního užívání komunikace :                                     			 m2
Šíře záboru:                                                					 _________________ m
Délka záboru: 								 _________________ m

Situační  snímek  s  přesným  místem  zásahu  do  komunikace je nutné doložit k žádosti.

V Liberci dne: __________________________		

Podpis žadatele: ________________________
(u firem razítko a podpis statutárního zástupce):
Požadované doklady:
1) návrh přenosného dopravního značení, které bude označovat zábor komunikace a obsahuje:
a) navrhovanou dobu trvání, popis dotčeného úseku komunikace, rozsah pracovního místa
b) případnou předpokládanou objížďku s udáním její délky a trasy
c) situační nákres (v měřítku nebo s kótami):
- rozsah záboru a v případě částečné uzavírky zbývající šíři pro průjezd. V případě např.
lešení, kontejneru umístěných na krajnici, chodníku apod. uvést navíc jejich vzdálenost od přilehlé vozovky
- zákres přenosných dopravních značek a zařízení, která budou užita k označení záboru v souladu s Technickými podmínkami č. 66 přizpůsobený konkrétní situaci
- zákres trvalého (stávajícího) dopravního značení v místě (barevně odlišit přenosné a trvalé
značení)
- zvláštní opatření např. změny dopravního značení mimo pracovní dobu, změny
(zakrytí/zneplatnění) trvalého dopravního značení, které je v rozporu s navrhovaným
přenosným dopravním značením apod.
souhlas a podmínky Krajské správy silnic LK (v případě, jedná-li se o státní silniční síť)
souhlas a podmínky vlastníka (správce) pozemní komunikace
fotokopie výpisu z obchodního rejstříku, fotokopie živnostenského listu
doklad o zaplacení správního poplatku dle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění 

