Adresát:
MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
Nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec 460 01
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Vyřizuje: Bc. Helena Hospodářová, 773 916 487

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ
KOMUNIKACE
Dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a §
40 prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb. v platném znění

AKCE NA NÁMĚSTÍ DR. E. BENEŠE

Žadatel: _______________________________________________________________
Jméno příjmení,( firma), datum narození (identifikační číslo

Sídlo firmy/bydliště fyzické osoby:

_________________________________________________

Odpovědná osoba: _______________________________________
Telefon:___________________________
e-mailová adresa: ____________________________________________________________

Název akce:

____________________________________________________________________________
datum konání: ________________________________________________________________________

Užívání náměstí od______ do ______ hodin

Užívaná plocha: _____________ m2

Příprava akce od: ______ do ______ hodin

Realizace akce: od: ______ do ______

Úklid náměstí od ______ do ______ hodin
Umístění zařízení: NE: ANO: _______________________________________________________________
(vyjmenujte jaké)

__________________________________________________________________________________________
Vjezd vozidel: NE: ANO: počet: ____________ druh: ________________ tonáž: ______

Parkování na náměstí: NE: ANO:____________________________________________________________
(počet, typ, tonáž parkujících vozidel, , RZ parkujících vozidel uveďte na zvláštní přílohu)

Zázemí budovy radnice – po domluvě bude využito:
- zasedací místnost (č. 11)
*ANO/NE
- zasedací místnost (č. 202)
*ANO/NE
- vstupní schodiště
*ANO/NE
- sociální zařízení
*ANO/NE
- jiné prostory
*ANO/NE

- zasedací místnost (č. 10)
- zasedací místnost (č. 110)
- vestibul nového magistrátu
- balkón budovy radnice
- připojení elektr. proudu

*ANO/NE
*ANO/NE
*ANO/NE
*ANO/NE
*ANO/NE

Pořadatel akce je povinen zajistit úklid náměstí a odvoz odpadu.
Dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2018 o nočním klidu je pořadatel akce
povinen dodržet dobu nočního klidu, která je stanovena od 22. do 6. hodiny.
Příloha k Obecně závazné vyhlášce statutárního města Liberec č. 3/2018 o nočním klidu stanovuje výjimečné
případy, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší.
Doplňující údaje (požadavek na užívání navazujících ulic, znemožnění přístupu do objektů, seznam vozidel, speciální
efekty, ozvučení, provozování hudby apod.) uveďte na zvláštní příloze.
Formulář je nutné odevzdat min. 30 dnů před termínem akce na podatelnu MML společně s formulářem o
oznámení o akci.

V Liberci dne: …………………………….

Podpis žadatele: ………………………………
Adresát:

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
Nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec 460 01
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Vyřizuje: Bc. Helena Hospodářová, 773 916 487

