Městská část Praha 3
Úřad městské části
Odbor dopravy

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (uzavírky komunikace)
- stavební zábory, výstavky zboží, reklamní poutače, filmování
komentář k vyplnění žlutě
Důvod zvl. užívání komunikace (lešení, kontejner, výkopy apod.): Jaký druh akce pořádáte? pozn.
sousedská akce = kulturní akce
Přesné označení místa zvl. užívání komunikace (ulice, čp./čo.): Uveďte přesnou adresu.
Termín zvl. užívání komunikace: od

do

celkem dnů

Uveďte datum i čas.

rozsah záboru: chodník:

délka

m x šířka

m = celkem

m2

vozovka:

délka

m x šířka

m = celkem

m2
m2

celkem
Vyplněný rozsah záboru musí odpovídat přiloženému plánku.

žadatel: název, jméno příjmení

Zde vyplňte jméno žadatele nebo právnickou osobu, za kterou

žádost podáváte.
adresa:

Zde vyplňte adresu bydliště nebo sídlo subjektu.

odpovědný pracovník: Zde uveďte kontaktní osobu, která bude s úřadem jednat ...
tel.: ... a telefonický kontakt na ni.
IČ (u právnických osob): Vyplňte, jestliže žádáte jako spolek, organizace či jiná právnická osoba.
datum nar. (u fyzických osob a fyzických podnikajících osob):

Vyplňte, pokud žádáte sami za sebe.

investor: název, jméno příjmení

V sekci „investor“ vyplňte, kdo zaplatí místní poplatek (může
se shodovat s žadatelem). Instrukce k vyplnění jsou totžoné jako u sekce „žadatel“.
adresa:
odpovědný pracovník:

tel.:

IČ (práv. os.):
datum nar. (fyz. os.):
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zhotovitel: název, jméno příjmení

Není nutno vyplňovat - netýká se kulturních akcí.

adresa:
odpovědný pracovník:

tel.:

IČO (práv. os.):
datum nar. (fyz. os.):
Vyhrazeno pro údaje OD ÚMČ P3:

Rozhodnutí bude převzato osobně
(zaškrtněte křížkem): ANO XX

NE XX

Zde vyberte vámi preferovanou variantu.
Pozn: Pokud s vyřízením žádosti o zábor
pospícháte, je vhodné přijít si převzít
rozhodnutí osobně, při té příležitosti se
můžete vzdát práva odvolání, díky čemuž
dokument nabyde právní moci okamžitě (v
opačném případě nabyde právní moci až po
uplynutí lhůty 15 dnů). Pro více informací se
zeptejte příslušného referenta, se kterým
žádost vyřizujete.
V Praze dne: datum kompletace a odeslání

………podpis………………………………

Podpis oprávněné osoby žadatele

Potřebné náležitosti: !

- 3x situační plánek (včetně návrhu dopravního značení, připadá-li v úvahu) s umístěním záboru
včetně vyznačených kót /šířkových poměrů/ ve vozovce i na chodníku
- souhlas vlastníka komunikace (nájemní smlouva, či jiný souhlas od TSK – viz kontakt níže)
- v případě zastupování plnou moc podepsanou v souladu s výpisem z obchodního rejstříku
- případně výpis z obchodního rejstříku / živnostenský list
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Odbor dopravy ÚMČ Praha 3, oddělení silničního úřadu
Seifertova 559/51
130 00 Praha 3
pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 h
tel.: 222 116 411-3, 222 116 454, 222 116 482

Kontakty na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK),
kde se vyřizují žádosti na veškeré nájemní (příp. výpůjční) smlouvy:
Kontaktní centrum TSK od 13.12.2021 na nové adrese Veletržní 1623/24, 170 00 Praha
7
– vchod z Veletržní ulice, pod hlavním vchodem do OC Stromovka (tel.: 257 015 111*).
Hodiny pro veřejnost (převzato z webu TSK) *:
dopoledn
e

odpoledne PODATELNA

Komerčn
Věcná
í zábory břemena

Koordinac
e

Stavební
zábory

ZTP

Ponděl
í

8°° - 12°° 13°° - 17°°

ano

ano

-

ano

ano

-

Úterý

8°° - 12°° 13°° - 15°°

ano

ano

ano

-

-

-

Středa

8°° - 12°° 13°° - 17°°

ano

ano

-

ano

ano

-

Čtvrtek 8°° - 12°° 13°° - 15°°

ano

ano

ano

-

-

-

ano

ano

-

-

ano

ano

Pátek

8°° - 12°°

-

Vysvětlivky k tabulce:
Komerční zábory: předzahrádky, výstavky zboží, stánky, reklamní poutače, filmování, atd.
Stavební zábory: výkopy, zařízení staveniště, lešení, stavební výtahy, stavební kontejnery, atd.
Koordinace: koordinační vyjádření, výkopová povolení
Věcná břemena: smlouvy o smlouvách budoucích i smlouvy konečné
ZTP: smlouvy na vyhrazená místa pro vozidla osob zdravotně nebo tělesně postižených
poznámka: * = hodiny pro veřejnost doporučujeme ověřit si předem
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