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Département de la SAVOIE Arrondissement d’ALBERTVILLE 

 

 
POLICE MUNICIPALE 

Travaux 

136 rue Emile Machet – 73350 BOZEL 

Tél. : 06 42 64 20 11 – 04 79 55 09 39 

police@mairiedebozel.fr 

DDeemmaannddee  dd’’aauuttoorriissaattiioonn  ppoouurr  

uunnee  OOccccuuppaattiioonn  TTeemmppoorraaiirree  dduu  

DDoommaaiinnee  PPuubblliicc  ppoouurr  TTrraavvaauuxx  

  

DDeemmaannddee  àà  ttrraannssmmeettttrree  àà  ll’’aaddrreessssee  ccii--ddeessssuuss,,  1155  jjoouurrss  aavvaanntt  vvooss  ttrraavvaauuxx,,  lloorrssqquuee  vvoouuss  

ssoouuhhaaiitteezz  ooccccuuppeerr  llee  DDoommaaiinnee  PPuubblliicc  oouu  eeffffeeccttuueerr  ddeess  ttrraavvaauuxx  ((rréésseeaauuxx  sseeccss  eett  hhuummiiddeess))  ssuurr  llee  

DDoommaaiinnee  PPuubblliicc..  

  

DDeemmaannddeeuurr  
  

NNOOMM,,  PPrréénnoomm,,  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  bbéénnééffiicciiaaiirree  

ddeess  ttrraavvaauuxx  ::  
DDéénnoommiinnaattiioonn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  aaiinnssii  qquuee  llee  

NNOOMM  eett  llee  PPrréénnoomm  ddee  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  ::  
  

  

  

  

  

  NNuumméérroo  ddee  SSIIRREETT  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ::  

  
  

AAddrreessssee  ::  

    

  
  

TTéélléépphhoonnee  ::  

FFiixxee  ::  
  

PPoorrttaabbllee  ::  

FFiixxee  ::  
  

PPoorrttaabbllee  ::  
  

AAddrreessssee  mmaaiill  ::  

    

  
  

NNaattuurree  ddeess  TTrraavvaauuxx  ::  
  

LLiieeuuxx  ddeess  ttrraavvaauuxx  ::  
  

DDaattee  ddeess  ttrraavvaauuxx  ::  
  

TTrraavvaauuxx  aavveecc  ddeemmii--cchhaauussssééee  ::                  OOUUII                  oouu                  NNOONN  

RRaayyeerr  llee  ddiissppoossiittiiff  nnoonn  ssoouuhhaaiittéé  ::  FFeeuuxx  ddee  cchhaannttiieerr  PPaannnneeaauuxx  BB1155  eett  CC1188  
AAggeenntt((ss))  ddee  

rréégguullaattiioonn  
  

CCoouuppuurree  ddee  cchhaauussssééee  ::                  OOUUII                  oouu                  NNOONN  

DDuurrééee  eessttiimmééee  ddee  llaa  ccoouuppuurree  ddee  cchhaauussssééee  ::  

DDééffiinniirr  llee  ppéérriimmèèttrree  ddee  llaa  ccoouuppuurree  ddee  cchhaauussssééee  ::  

DDééffiinniirr  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ccoouuppuurree  ssoouuhhaaiittééee  ::  

  

RRééfféérreennccee  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  dd’’uurrbbaanniissmmee  ::  

NNuumméérroo  ddee  DDIICCTT  ::  
((OObblliiggaattooiirree,,  ppoouurr  ttoouuttee  ttrraanncchhééee  oouu  ttoouutt  tteerrrraasssseemmeenntt  ssuurr  llee  ddoommaaiinnee    ppuubblliicc  oouu  pprriivvéé))  
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  SSttaattiioonnnneemmeenntt  ddeess  vvééhhiiccuulleess  MMaattéérriieell((ss))  eett  mmaattéérriiaauu((xx))  

    OOUUII              oouu              NNOONN    OOUUII              oouu              NNOONN  

AAddrreessssee  dduu  ssttaattiioonnnneemmeenntt  ::      

PPéérriiooddee  dduu  ssttaattiioonnnneemmeenntt  ::      

SSuurrffaaccee  ooccccuuppééee  eenn  mm²²  ::      

  

  BBeennnnee((ss))  EEcchhaaffaauuddaaggee((ss))  

    OOUUII              oouu              NNOONN    OOUUII              oouu              NNOONN  

AAddrreessssee  ddee  ssttaattiioonnnneemmeenntt  ::      

PPéérriiooddee  dduu  ssttaattiioonnnneemmeenntt  ::      

SSuurrffaaccee  ooccccuuppééee  eenn  mm²²  ::      

SSoocciiééttéé  ddee  llooccaattiioonn  ::  

((NNOOMM,,  aaddrreessssee,,  ttéélléépphhoonnee))  

  

  

  

  

  

  

  

EEnnggiinn  ddee  lleevvaaggee  

  GGrruuee    CCaammiioonn--ggrruuee    AAuuttrree  ::  

AAddrreessssee  dduu  ssttaattiioonnnneemmeenntt  ::  

  SSuurrvvooll  ddee  llaa  VVooiiee  PPuubblliiqquuee  ccoommmmuunnaallee  

  SSuurrvvooll  ddee  bbââttiimmeenntt  PPuubblliiccss  ((BBPP))  oouu  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  rreecceevvaanntt  dduu  ppuubblliicc  ((EERRPP))  

SSuurrffaaccee  ssuurr  llee  DDoommaaiinnee  PPuubblliicc  àà  ooccccuuppeerr  eenn  mm²²  ::  

HHaauutteeuurr  TToottaallee  ::  

LLoonngguueeuurr  ddee  llaa  ffllèècchhee  ::  LLoonngguueeuurr  ddee  llaa  ccoonnttrree  ffllèècchhee  ::  

SSoocciiééttéé  ddee  llooccaattiioonn  ((NNOOMM,,  aaddrreessssee,,  ttéélléépphhoonnee))  ::  

  

  

EEnnggaaggeemmeenntt  dduu  ppééttiittiioonnnnaaiirree  ::  
  

  

JJee  ssoouussssiiggnnéé,,  aauutteeuurr  ddee  llaa  pprréésseennttee  ddeemmaannddee,,  cceerrttiiffiiee  eexxaaccttss  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  qquuii  yy  ssoonntt  ccoonntteennuuss  eett  

mm’’eennggaaggee  àà  rreessppeecctteerr  lleess  pprreessccrriippttiioonnss  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  qquuii  mmee  sseerraa  éévveennttuueelllleemmeenntt  ddéélliivvrrééee..    PPuuiiss  àà  

mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  llaa  ssiiggnnaalliissaattiioonn  nnéécceessssaaiirree,,  àà  nnee  ppaass  ddéébbuutteerr  lleess  ttrraavvaauuxx  aavvaanntt  ddee  ll’’aavvooiirr  oobbtteennuuee,,  àà  

ddeemmaannddeerr  uunn  aarrrrêêttéé  mmuunniicciippaall  ppoouurr  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  eett//oouu  dduu  ssttaattiioonnnneemmeenntt..  EEtt  àà  

ddeemmaannddeerr  uunnee  pprroolloonnggaattiioonn  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  àà  ddééccllaarreerr  llaa  ffiinn  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  eett  àà  rréégglleerr  lleess  rreeddeevvaanncceess  

iinnssccrriitteess  aauu  ttaarriiff  mmuunniicciippaall  eenn  vviigguueeuurr..  JJee  mm’’eennggaaggee  àà  eeffffeeccttuueerr  uunn  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  pprrééaallaabbllee  eett  

ccoonnttrraaddiiccttooiirree  dduu  ddoommaaiinnee  ppuubblliicc  aavveecc  uunn  rreepprréésseennttaanntt  ddee  llaa  MMaaiirriiee  aavvaanntt  ttoouuttee  ooccccuuppaattiioonn..  EEnn  

ll’’aabbsseennccee  dd’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx,,  llee  ddoommaaiinnee  ppuubblliicc  sseerraa  rrééppuuttéé  ccoommmmee  ééttaanntt  eenn  bboonnnnee  ééttaatt  dd’’eennttrreettiieenn  eett  

aauuccuunnee  ccoonntteessttaattiioonn  nnee  sseerraa  aaddmmiissee  ppaarr  llaa  ssuuiittee..  

  

  

FFaaiitt  àà  ::  NNOOMM  eett  PPrréénnoomm  

  SSiiggnnaattuurree  pprrééccééddééee  ddee  llaa  mmeennttiioonn    

LLee    ««  LLuu  eett  aapppprroouuvvéé  »»  

  


