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Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic
Číslo formuláře: OD/10/10
Žádost o zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí 
a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech
(§ 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)
VYPLNÍ ŽADATEL!
VYPLNÍ ÚŘAD!
Žadatel:
VYPLNÍ ŽADATEL!
Adresu pro doručování vyplňte pouze, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu (sídla).
VYPLNÍ ŽADATEL!
Způsob provedení zásahu do komunikace:
VYPLNÍ ŽADATEL!
Určení místa zvláštního užívání:
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Jako žadatel a účastník předmětného řízení jsem byl/a  poučen/a  o tom, že:
 
-         dle § 33 správního řádu mám v řízení právo  zvolit  si zmocněnce. Zmocnění  se prokazuje  plnou mocí, kterou  lze udělit písemně či ústně 
         do protokolu.
-          dle § 36 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení 
         až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.
-          dle § 36 odst. 2 správního řádu   mám právo  v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádáte, správní orgán poskytne vám poskytne 
         informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
-          dle § 36 odst. 3 správního řádu, nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit 
         se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se 
         k podkladům rozhodnutí vzdal.
-          dle § 36 odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což 
         je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba
         (např. občanský průkaz)
-          dle § 38 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. 
         S tímto  právem je spojeno právo  činit si ze spisu výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
-          dle §50 odst. 2 správního řádu , nestanoví–li zvláštní zákon  jinak, jsou účastníci povinni při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí
         poskytovat správnímu orgánu veškerou součinnost
-          dle § 52 správního řádu  jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy 
         však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.
-          dle §62 správního řádu správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000,-Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje
         jeho postup tím, že se bez omluvy nedostaví na předvolání  ke správnímu orgánu, navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek 
         či neuposlechne pokynu úřední osoby
-          dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je žadatel povinen před vydáním rozhodnutí zaplatit správní poplatek. Dle pol. č. 36
         sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je výše poplatku za vydání povolení 1.000,- Kč. 
Přílohy k žádosti:
 
-         Situační plánek, ze kterého bude zřejmé vlastní umístění v komunikaci-         V případě zastupování ve smyslu § 33 správního řádu, předložit plnou moc-         Souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace (výkonem správy II. a III. tř. pověřena SÚS PK)
Vyplněním označených nepovinných údajů dávám správci osobních údajů, kterým je statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 002740146 (dále jen“ správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, a to za účelem operativní a efektivní komunikace pro rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany správce. Beru na vědomí, že udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající z poskytnutí informací prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a skutečnost, že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám či subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty povinné informace o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://www.pardubice.eu/gdpr/.
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