Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1 – Staré Město
Žádost o vydání Souhlasu se záborem

(kontejner, lešení, stav. výtah, předzahrádka a jiné.)

Žádost o vydání Souhlasu s provedením výkopových prací
povrchů komunikaci a jiné)

(inženýrské sítě, opravy

Název akce: ……………………………………………………………………….
Praha….…... název komunikace……….............………………, č.p…….….. č.orient…...….
Termín realizace: od…………….. do…………………
Investor:
Název firmy/popř. fyzická osoba (jméno,příjmení)………………………………..…………………..
IČ……………………….., datum narození (fyzická osoba) ………………………………………….
Adresa: ulice:……..……………………………………………………. č.p….…… č.orient……….
obec:………..……………………………..……PSČ……………………………………….
Odp. pracovník investora………………………………………………………………………………
Telefon…………………. e-mail (nepovinný údaj)……………………………………………………
Inženýring: (pokud nežádá sám investor):
Název firmy/popř. fyzická osoba (jméno,příjmení) ..……………………….…………………………
IČ……………………….., datum narození (fyzická osoba) …………………………………………..
Adresa: ulice:………………………………………………..……………. č.p……….č.orient………..
obec:………………………………………… PSČ…………………………………………
Odp. pracovník inženýringu……………………………………………………………………………
Telefon…………………. e-mail (nepovinný údaj)…………………………………………………….
Přílohy:

2x koordinační situace (s vyznačením plánované akce, název komunikace, rozlišení chodníků a vozovek,
nejbližší křižovatku, číslo orientační popř.popisné a číslo parcely (vhodná bývá katastrální mapa
s pojmenovanými komunikacemi alespoň jako příloha ke koordinační situaci) - Lze vytisknout např. na
internetu: http://magistrat.praha.eu Mapy – Digitální mapy
Plná moc od investora akce pro inženýring
Aktuální koordinační zápisy pokud byly předepsány koordinace
Stanovisko Svodné komise TSK (územní nebo stavební řízení) nebo OS TSK (ohlášení) - netýká se záborů
Stanovisko SVM MHMP (odbor evidence, správy a využití majetku) – netýká se záborů
- Pokud výkopové práce zasahují do povrchů v záruční lhůtě, musí žadatel předložit stanovisko OS TSK k jejich
případnému narušení.
- Pokud jsou výkopové práce prováděny v zimním období (1. 11. – 15. 3.), musí žadatel předložit souhlas OS
TSK s pracemi v zimním období.

Datum…………………………..

Podpis………………………………

TSK hl. m. Prahy a.s. zpracovává osobní údaje za účelem oprávněných zájmů naší společnosti. Informaci o zpracování
osobních údajů naleznete na adrese http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-společnosti/o-společnosti-TSK-Praha/#zoou
Upozornění:
Technická správa komunikací hl .m. Prahy a.s. (dále jen ,,TSK“).odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a
v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání
řídit zásadami Criminal compliance programu (dále jen ,,CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob
jednající za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající
za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo v zájmu TSK.

