Obecní úřad Jenštejn, 9. května 60, 250 73 Jenštejn
V Jenštejně dne:……………………..
Č.j.: ……………………………………
Naše zn.:………………………………..

ŽÁDOST
O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
(§ 25 odst. 6 písmena c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
Žadatel (osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání komunikace povoleno)
Název nebo obchodní firma (fyzická osoba uvede jméno, příjmení): ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
IČ (fyzická osoba uvede datum narození): …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresa sídla (fyzická osoba uvede místo trvalého pobytu): ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jiná adresa pro doručování: …………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………..,

e-mail : ……………………………………………………………………...

Zástupce žadatele (vyplnit pouze žádá-li za žadatele jiná osoba)
Název nebo obchodní firma (fyzická osoba uvede jméno, příjmení): ……………………………………………………… .
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
IČ (fyzická osoba uvede datum narození): ………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa sídla (fyzická osoba uvede místo trvalého pobytu): ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jiná adresa pro doručování: …………………………………………………………………………………………..............
Telefon: ………………………………………..

e-mail : ……………………………………………………………………..

Zastoupení na základě (plná moc, mandátní smlouva apod.) : ………………………………………………………………
Důvod zvláštního užívání a způsob realizace (stručný popis):
(u překopu uvést jeho délku a šířku)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Přesné určení místa zvláštního užívání (staničení (kilometráž) pozemní komunikace, čísla pozemkových parcel, u
domu č. p., apod.):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Doba zvláštního užívání (datum od - do): ……………………………………………………………………………………
Odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na
řešení vzniklé situace:
……………………………………………………………………………………………………………………………................
Osoba, která bude zodpovídat za průběh zvláštního užívání – určena žadatelem
Jméno a příjmení (právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu): ………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum narození (právnická osoba uvede IČ) : …………………………………………………………………………………
Místo trvalého pobytu (právnická osoba uvede adresu sídla): …………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………

……………………………
datum

e-mail: ……………………………………………………………………...

…………….............…..........………………………………………
razítko, podpis žadatele

Přílohy k žádosti:
1
2
3

Projektová dokumentace (situace) s vyznačením místa (způsobu) zvláštního užívání.
Doklad o zaplacení správního poplatku**
Souhlas DI Policie ČR ( Praha venkov-VÝCHOD)

Poznámka:
Žádost předkládá ten, v jehož zájmu má být zvláštní užívání povoleno.
Žádost předložte silničnímu správnímu úřadu s uvedenými přílohami a požadovanými doklady v předstihu vzhledem
ke stanovení správních lhůt.
Je-li třeba uvést i jiné údaje než údaje specifikované v žádosti je možno je uvést jako samostatnou přílohu.
Doklad o zaplacení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, ve výši:
100,- Kč (10 dní a na dobu kratší než 10 dní)
500,- Kč (6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců)
1000,- Kč delší než 6 měsíců).
**Poplatek uhraďte v hotovosti u správního úřadu (Obecní úřad Jenštejn) na výše uvedené adrese (nejpozději v den
vyzvednutí rozhodnutí) nebo po telefonické dohodě poštovní poukázkou nebo převodem.

