Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Radviliškio rajono
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse,
vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose
plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje
išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimu Nr.
T-1168
1 priedas (pirmoji pusė)

_____________________________________________________________________________
(pareiškėjo pavadinimas arba vardas, pavardė)
_____________________________________________________________________________
(adresas, telefonas, elektroninis paštas)
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
_______________________ seniūnijos seniūnui
PARAIŠKA
IŠDUOTI LEIDIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS RADVILIŠKIO RAJONO
SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ
ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE
______________________
(data)
______________________
(vieta)
Prašau išduoti man leidimą atlikti kasinėjimo darbus Radviliškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo
teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (nereikalinga išbraukti)
Darbų vykdymo vieta _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Numatomų darbų paskirtis ir pobūdis _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Darbų pradžia ir pabaiga _______________________________________________________________________________
Atsakingo darbų vykdytojo vardas, pavardė, telefono Nr. _____________________________________________________
Numatomas iškasti (užpilt) žemės kiekis ____________________________________________________________kub. m.
Žemės perteklių numatoma išvežti (nurodyti vietą) __________________________________________________________
PRIDEDAMA:
 Leidimo statyti ar rekonstruoti objektą kopija,_______ lapų.
 Nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas objekto statybos (remonto, rekonstrukcijos) projektas, darbų
organizavimo projektas, dangos perkasimo vietos ir suderinti su rangovu normatyviniai darbų vykdymo skaičiavimai, _____
lapų.
 AB „LESTO“ Radviliškio skyriaus, AB „Lietuvos dujos“, UAB „Radviliškio šiluma“, AB TEO, suderinimus
(jeigu zonoje yra elektros, dujotiekio, vandentiekio ir nuotėkų, telefono tinklai ir šiluminės trasos).*
 Žemės darbų vykdymo planas – schema arba žemės darbų gatvėse schema, suderinta su Šiaulių vyriausiojo
policijos komisariato Radviliškio policijos komisariatu (kai darbai vykdomi gatvėse), ________ lapų.
 Sutartis su kelius bei želdinius atstatysiančia įmone (jei šių darbų neatlieka leidimo prašantis asmuo), ______
lapų.
 Sutartys ar suderinimai dėl medžių, krūmų kirtimo ir iškasamos žemės išvežimo vietos, ______ lapų.
 Kultūros paveldo departamento suderinimas (jeigu darbai vykdomi jos veiklos zonoje).*
 Perkasamų arba užimamų dangų valdytojų (daugiabučių namų savininkų bendrijų, garažų statybos bendrijų ir
kitų) suderinimas vykdyti darbus.*
* Suderinimai kitoje lapo pusėje.

_______________________________
(parašas)

__________________________________________
(vardas, pavardė)
(antroji pusė)

SUINTERESUOTOS
INSTITUCIJOS

AB „LESTO“

TEO LT, AB

UAB „Radviliškio vanduo“

AB „Lietuvos dujos“

UAB „Radviliškio šiluma“

Kultūros paveldo departamento Šiaulių
teritorinis padalinys

PASTABOS

