Magistrát města České Budějovice
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
V…………………..……dne………………

Žádost o povolení protlaku /podvrtu/ silnice
Žádám/-e/ o povolení protlaku /podvrtu/ silnice č.…………………………………………….
v kat. území: …………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
(uveďte město, obec, podrobný popis místa a přiložte situační nákres s vyznačením místa a čísla parcely)

pro provedení:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
(uveďte důvod)

Provedení prací

vyžaduje – nevyžaduje

omezení silničního provozu

(nehodící se škrtněte)

Protlak /podvrt/ bude proveden od:………………………. do:………………………………..
ŽADATEL: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(jméno fyzické nebo právnické osoby – obch. název firmy)

odpovědný pracovník firmy:
…………………………………………………………………………………………………
datum narození: ……………………….IČO:…………………………………………………
adresa:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
PSČ: ………………………………… telefon: ……………………………………………….
Podpis žadatele:

Razítko firmy:

./. otočte./.

2. strana žádosti o povolení protlaku /podvrtu/ silnice

Stanovisko Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 10,
České Budějovice (tel. 387 220 905) k žádosti o povolení překopu:
S povolením protlaku /podvrtu/ souhlasíme – nesouhlasíme dle podmínek našeho vyjádření
(nehodící se škrtněte)
Vyjádření č.j.

V Č. Budějovicích, dne ………………………

ze dne ……………………….

Razítko

Stanovisko Policie ČR – dopravního inspektorátu v Č. Budějovicích, Plavská
(tel. 974 226 258, 974 226 572) k žádosti o povolení protlaku /podvrtu/:
S provedením protlaku /podvrtu/ silnice souhlasíme.
Jeho provedení vyžaduje – nevyžaduje provedení dopravního opatření.
(nehodící se škrtněte)
Dopravní opatření (dopravní značení apod.) bude provedeno podle našeho rozhodnutí, které je
přiloženo k této žádosti.

V Č. Budějovicích, dne: ………………………….

Razítko
Policie ČR – DI v Č. Budějovicích
+ podpis odpov. pracovníka

POUČENÍ:
K vyplněné žádosti, potvrzené Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, p.o. v Č. Budějovicích a
Policií ČR – Dopravním inspektorátem v Č. Budějovicích přiložte:




doklad o uzavření smlouvy mezi Vámi a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, p.o.
v Českých Budějovicích o zřízení věcného břemene k dotčené silnici
vyplněný tiskopis ULOŽENÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ DO TĚLESA SILNICE (příloha žádosti)
s jednoduchou dokumentací (situací, náčrtem místa protlaku /podvrtu/ silnice a příčným řezem
silnicí s vyznačením způsobu uložení vedení inž. sítě v tělese silnice)
doklad o zaplacení správního poplatku za vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice
pro provedení protlaku /povrtu/ podle zák. č. 368/1997 Sb., o správních poplatcích (útržek
složeny, kterou obdržíte u odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České
Budějovice).

PŘÍLOHY: dle výše uvedeného „poučení“:
-

doklad o zaplacení správního poplatku
doklad o uzavření dohody o zřízení věcného břemene se Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, p.o. v Č.B.
vyplněný tiskopis Uložení inženýrské sítě do tělesa silnice

