MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor dopravy
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (uzavírky komunikace)
- stavební zábory, výstavky zboží, reklamní poutače, filmování
Důvod zvl. užívání komunikace (lešení, kontejner, výkopy, apod.):
Přesné označení místa zvl. užívání komunikace (ulice, č.p.):
Termín zvl. užívání komunikace: od

do

celkem dnů

rozsah záboru: vozovka: délka

m x šířka

m = celkem

m2

chodník: délka

m x šířka

m = celkem

m2

celkem

m2

žadatel: název, jméno příjmení
adresa:
odpovědný pracovník:

tel.:

IČ (u právnických osob):
datum nar. (u fyzických osob a fyzických podnikajících osob):

investor: název, jméno příjmení
adresa:
odpovědný pracovník:

tel.:

IČ (práv. os.):
datum nar. (fyz. os.):

zhotovitel: název, jméno příjmení
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

V Praze dne:

………………………………………
Podpis oprávněné osoby žadatele
Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor dopravy
Adresa pracoviště: Seifertova 51, Praha 3
Telefon: 222 116 111 fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g
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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)
- výpis z obchodního rejstříku / živnostenský list
- v případě zastupování plnou moc podepsanou v souladu s výpisem z obchodního rejstříku
Odbor dopravy ÚMČ Praha 3
Seifertova 559/51
130 85 Praha 3
pondělí a středa 8:00 – 18:00
tel.: 222 116 411-3, 222 116 454, 222 116 482

Nájemní smlouvy – Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK):
stavební (např. výkopové práce, zařízení staveniště, kontejnery, lešení, atd.)
TSK hl. m. Prahy – Oblastní správa CENTRUM
Milíčova 173/24
130 00 Praha 3
středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
tel.: 222 780 099
TSK hl. m. Prahy – oddělení obchodní
Řásnovka 770/8
110 15 Praha 1
výstavky zboží, filmování, prodej, předzahrádky, výstavky zboží
pondělí a středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
úterý, čtvrtek a pátek: pouze po telefonické dohodě
tel.: 257 015 143
reklamní poutače
pondělí a středa: 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
úterý a čtvrtek: 7:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
pátek:
7:00 – 12:00, 13:00 – 13:30
tel.: 257 015 466 – pí Vladimíra Novotná
vyhrazená parkovací stání
úterý:
7:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
středa:
7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
čtvrtek:
8:00 – 12:00
tel.: 257 015 153 – RSDr. Vladimír Kalivoda
koordinace TSK
TSK hl. m. Prahy – oddělení koordinace
Řásnovka 770/8
110 15 Praha 1
pondělí a středa: 8:00 – 11:30, 12:30 – 15:00
tel.: 257 015 809 – pí Martina Klásková
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