Místo pro razítko - PODATELNA

Místo pro razítko

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

odbor místního hospodářství
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory

OZNÁMENI
VLASTNÍKOVI DOTČENÉ POZEMNÍ KOMUNIKACE O ODSTRANĚNÍ HAVÁRIE NA
VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
FYZICKÁ OSOBA
Jméno a příjmení: _______________________________________________________________
Adresa trvalého pobytu:

______________________________________________________________________________________

Kontakt (tel., e-mail): ____________________________________________________________
PRÁVNICKÁ OSOBA nebo FYZICKÁ OSOBA PODNIKAJÍCÍ
Název firmy:

___________________________________________________________________________________________________

IČ: ________________________________________________________________________________________________________________
datová schránka _________________________________________________________________
Sídlo: _________________________________________________________________________
Osoba odpovědná za průběh zvláštního užívání (telefonní číslo, e-mail):
______________________________________________________________________________
Na základě ust. § 36 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
oznamujeme překop dotčené pozemní komunikace:
chodníku – vozovky na ul. ________________________________________________________
z důvodu: ______________________________________________________________________
zabraná plocha: __________________ m2
Zahájení stavebních prací: ______________ ukončení prací _____________________________
Definitivní úprava povrchu do: ______________
Vlastník vedení si je vědom, že je povinen neprodleně oznámit vlastníku dotčené pozemní komunikace
provedení prací, jejich místo alespoň provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení dotčeného
úseku pozemní komunikace do původního stavu podle podmínek stanovených v dodatečném povolení ke
zvláštnímu užívání pozemní komunikace, které vydá příslušný silniční správní úřad na základě jeho předchozí
žádosti.

Žadatel je povinen splnit tyto podmínky:
1. Definitivní úpravy povrchu komunikací (ABS, LA) budou provedeny dle požadavků správce komunikace
na základě aktuálního stavu. Pokud správce nestanoví podmínky, bude povrch komunikací (ABS, LA)
realizován s přesahem min. 0,5 m na každou stranu výkopu. Místa překopu (ABS, LA) budou zařezány
v pravidelném tvaru, spáry ve vozovce budou zality asfaltem za studena. Chodníky v dlažbě budou
rozebrány v celé šířce dotčeného úseku chodníku a definitivní úpravy povrchu budou provedeny
do původního vzhledu se zachováním konstrukčních vrstev.
2. Vytěžený materiál z místní komunikace bude neprodleně odvezen na skládku k tomu určenou a proveden
zásyp nestlačitelným materiálem. Hutnění bude prováděno max. ve vrstvách o tl. 30cm.
3. Před konečnou úpravou bude žadatel zabezpečovat bez prodlení odstraňování závad vzniklých
z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev komunikace nebo poklesem výplně výkopu a uhrazovat
následné škody, které vzniknou v důsledku těchto závad.
4. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečisťováno a poškozováno. Stroje a zařízení, která
mohou poškození způsobit je zakázáno používat. Bude zajišťováno pravidelné čištění navazujících
komunikací, chodníků od nečistot způsobených stavební dopravou a stavební činností.
5. Stavební zábor bude umístěn tak, jak je zakresleno v předloženém situačním plánku.
6. Stavební práce nebudou přesahovat do průjezdních a průchozích prostorů navazující místních komunikací
a chodníků, které jsou mimo vymezenou hranici stavby.
7. Po celou dobu zvláštního užívání tj. provádění stavebních prací bude zajištěn bezpečný pohyb chodců
a vozidel dopravními značkami včetně zajištění řádného označení a osvětlení překážek a výkopů
na dotčených komunikacích a chodnících dle příslušných právních předpisů a norem.
8. Výkopy na komunikacích včetně chodníků budou opatřeny ochranným zábradlím nebo hrazením.
9. Při instalaci zařízení a součástí stavby není povolen zásah do povrchu chodníků a souvisejících zpevněných
ploch v naší správě mimo stanovený rozsah stavby a nesmí dojít k jakémukoliv poškození povrchu
navazující pozemní komunikace včetně chodníku ani jiných zařízení a součástí pozemních komunikacích
s tím, že jakékoliv jejich poškození je žadatel povinen opravit neprodleně na své náklady a toto poškození
a opravu vlastníku ihned oznámit.
10. Při ukončení stavebních prací budou odstraněny všechny součásti zařízení staveniště z dotčených
pozemních komunikací.
11. Po ukončení doby zvláštního užívání k požadovanému účelu je žadatel povinen uvést místo stavebních prací
do původního nezávadného stavu, tj. do stavu před zahájením zvláštního užívání pozemní komunikace.
12. Po realizaci stavebních prací bude komunikace předána jejímu správci. O předání bude sepsán předávací
protokol.
V ______________ dne ____________Podpis (razítko): _________________________________
K oznámení se dokládá okótovaný situační nákres se zákresem místa a rozsahu havárie (velikost záboru
k výkopovým a stavebním pracím, šířka chodníku; zbývající průchod pro chodce; případně jiné vzdálenosti).

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci – STATUTÁRNÍMU
MĚSTU OSTRAVA, městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, sídlem Přemyslovců 63,
709 36 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 008 45 451, odboru místního hospodářství pro níže
vymezené účely zpracování.
Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl jsem informován, že bližší informace o
mých právech jako subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, naleznu na
www.marianskehory.cz.
Kontaktní údaje správce:
Statutární město Ostrava – městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
adresa: Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory
e-mail: urad@marianskehory.cz
ID datové schránky: nrcbfsn

Kontaktní údaje pověřence:
KLIMUS & PARTNERS s.r.o.,
Vídeňská 188/119d
619 00 Brno - Dolní Heršpice
zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, tel. kontakt: +420 602 705 686, e-mail: roman@klimus.cz, ID
datové schránky: ewann52.
kontaktní osoba:
pan Martin Krupa, tel. kontakt: +420 724 356 825, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz
Účelem zpracování poskytnutých osobních údajů je (označte prosím účel zpracování, ke kterému
udělujete souhlas) :
ANO /NE zpracování oznámení o odstranění havárie na pozemní komunikaci
Osobní údaje ve stanoveném rozsahu nebudou poskytovány dalším příjemcům.
Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu trvání účelu zpracování osobní
údajů a následně budou uloženy po dobu 5 let od podání (dle spisového a skartačního řádu).
Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom, že jej mohu kdykoli odvolat, a to doručením
písemného oznámení na adresu správce. Odvoláním souhlase není dotčena zákonnost zpracování
založena na souhlasu před jeho odvoláním.

V Ostravě dne _________________________ jméno a příjmení ___________________________
Podpis __________________________________

