Žádost o souhlas (uzavření smlouvy) k

UŽITÍ (PRONÁJMU) SILNIČNÍHO POZEMKU
podle ust. § 2201 a násl. Zák.č. 89/2012 Sb. „Občanský zákoník (NOZ)“, ve znění pozdějších předpisů
(zvláštní užívání silnice dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/97 Sb.)

podnikatelé –
firmy

soukr. osoby

Žadatel

(zaškrtněte)

investor - zhotovitel

Jméno:

Datum narození:

bydliště:

tel.:
e-mail:

Úplný název, právní forma:

IČ:
DIČ:

sídlo:

banka:
č. účtu:

jméno a funkce statut. zástupce:

tel.:
e-mail:

zápis v OR:

Specifikace zásahu – záboru
DŮVOD – ÚČEL (stavební práce, skládka materiálu, provoz kiosků, jiný – jaký):

V případě stavby (sjezd, inž. sítě) již byly uzavřeny smlouvy o umístění (OUN, BVB, ... - číslo/č.j./ze dne):
okres:

místo (obec):

kat. území:

p.č. užitých silnič. pozemků:

Rozpis požadovaného užití silničních pozemků
poř.
č.

staničení
od-do*

strana
(L-P)*

třída a č. silnice*:

(příp. druhá strana)

ROZSAH A TERMÍN ZÁSAHU – ZÁBORU SIL. POZEMKU**
vozovka + krajnice
rozměr
plocha m2

příkop + zelený pás
rozměr
plocha m2

termín
(od-do = dní)

1
2
3
Jakékoliv neodůvodněné rozdělování jedné stavby na více částí je nepřípustné
U podél. zásahů je zároveň účtován pronájem souběž. ½ vozovky po min. 30 % doby (pohyb strojů)
Poznámky – doplnění:

přílohy: 1) tech. dokumentace včetně situace se zřetelným rozsahem zásahu - záboru (1:1000 - 1:2000)
2) harmonogram nebo odborný odhad doby zásahu – záboru
2) inf. výpis z KN (užité silniční pozemky)
(* je-li údaj znám - příp. po poradě s příslušným inspektorem sil. sítě ** nezbytné pro výpočet poplatků)
Beru na vědomí, že před uzavřením nájemní smlouvy o užití silničního pozemku ke stavebním pracím se správcem dotčené
komunikace je zahájení jakýchkoliv prací v silničních pozemcích nepřípustné.
Podpisem bere žadatel na vědomí skutečnost, že oprávněným zájmem organizace je zpracovat osobní údaje za účelem uzavření smlouvy,
zajištění interních procesů, plnění právních povinností organizace a případného oslovení žadatele za účelem další komunikace. Zpracováváme
tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, odborná způsobilost k úkonům, datum narození, adresa trvalého pobytu, korespondenč ní adresa, e-mail,
telefon, IČO, DIČ, číslo účtu, údaje z živnostenského listu, podpis, údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi. Osobní údaje zpracovává
jen pověřený pracovník, nesmí je předávat třetí osobě a uchovává v uzamčené místnosti až do doby skartační a archivační lhůty. Tato osoba
zachovává o osobních údajích, s nimiž se seznamuje, mlčenlivost. Dále budou dokumenty vyřazeny dle skartačního plánu. Výše uvedený souhlas
se zpracováním osobních údajů může žadatel kdykoliv odvolat. Má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kt erým je Úřad na
ochranu osobních údajů.
žadatel:

V ...................................................... dne .....................................

..…...............................................
podpis (razítko)

