Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 78961 Bludov

POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE
dle § 25 odst. 6 písm. c) a písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
ŽADATEL:
Název nebo obchodní firma (fyzická osoba uvede jméno, příjmení):

………………………………….

…........................................................................................................................................................
IČO (fyzická osoba uvede datum narození):

………………………………………………………………

Adresa sídla (fyzická osoba uvede místo trvalého pobytu):…………………………………………………
.................................................................................................................................................................
Telefon (e-mail):

..........................................

ZÁSTUPCE ŽADATELE (vyplnit pouze žádá-li za žadatele jiná osoba):
Název nebo obchodní firma (fyzická osoba uvede jméno, příjmení):

………………………………….

…........................................................................................................................................................
IČO (fyzická osoba uvede datum narození):

………………………………………………………………

Adresa sídla (fyzická osoba uvede místo trvalého pobytu):…………………………………………………
.................................................................................................................................................................
Telefon (e-mail):

..........................................

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI:
Účel zvláštního užívání
………………………………………….……………………....……………..……….........................................
...................................................................................................................................................................
Přesné určení místa (číslo silnice příp. MK v ulici + č.p. objektu, obec, katastrální území)
………………………………………….……………………....……………..……….........................................
...................................................................................................................................................................

Způsob zvláštního užívání (výkop podélný, příčný; protlak; stavební práce; způsob prodeje; kulturní,
sportovní, společenské akce; ukládání dřeva; manipulace na vozovce atd.)
………………………………………….……………………....……………..……….........................................
...................................................................................................................................................................
………………………………………….……………………....……………..……….........................................
...................................................................................................................................................................
TERMÍN zvláštního užívání

od:

………………………………...

do:

………………………………...

u výkopových prací bude provedena konečná úprava
povrchu komunikace do:

1

…………………………….

Osoba odpovědná za průběh zvláštního užívání (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa
bydliště – příp. sídlo firmy, IČO, telefon, e-mail)
………………………………………….……………………....……………..……….........................................
...................................................................................................................................................................
Odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost silničního provozu
Činnost bude prováděna:
□ bez omezení provozu

□ za částečně omezeného provozu

□ uzavřeného provozu

………………………………………….……………………....……………..……….........................................
...................................................................................................................................................................
………………………………………….……………………....……………..……….........................................
Upozornění na povinnost úhrady správního poplatku - v souladu se zákonem č.634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, při podání žádosti nebo v průběhu řízení
před vydáním rozhodnutí - ve výši 100 Kč (do 10 dnů); 500 Kč (do 6 měsíců); 1000 Kč (nad 6 měsíců)
Jiná adresa pro doručování: ..................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Datum: ……………………………

Podpis (razítko):

PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI:








Případné písemné pověření k vyřizování správního úkonu
Situace 1:500, technická zpráva, zákres do katastrální mapy
Souhlas správce (vlastníka) pozemní komunikace:
- silnice II. nebo III. třídy: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk
- místní komunikace města Šumperk: Městský úřad Šumperk, odbor majetkoprávní
Souhlas Policie ČR - DI Šumperk - po podání žádosti si vyžádá silniční správní úřad
Seznam osob (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu) ve smyslu § 79
odst. 1 písm. m) zákona o provozu na pozemních komunikacích – zastavování vozidel
Doklad o úhradě správního poplatku
Stanovení dopravního značení

Souhlas správce (vlastníka) pozemní komunikace:

Účastníci řízení stvrzují svým podpisem v souladu s § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, že se vzdávají práva vyjádřit se k podkladům pro vydání
rozhodnutí, a souhlasí s vydáním rozhodnutí
Správce (vlastník) pozemní komunikace:

datum, podpis (razítko):

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Žadatel:

datum, podpis (razítko):

...................................................................................................................................................................

2

