Městský úřad Zubří
U Domoviny 234
756 54 Zubří

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace III. třídy*, IV. třídy*, silnice
II. *, III. třídy* podle § 25 odst. 6 písm.d) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích, v platném znění a § 40 vyhlášky č. l04/1997 Sb., v platném
znění, kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb.
(umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho
druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech) - pro vydání
územního rozhodnutí .

Ž A DATEL (investor, vlastník vedení:
Obchodní jméno (příjmení, jméno) ............................... .......................................................................................................................................
IČO: ......................................................

Rodné číslo:......................................... ....................................

Sídlo (adresa): ....................................................................................................................................................................
Telefon: .......................................................

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA UMÍSTĚNÍ INŽ. SÍTÍ NEBO JINÉHO VEDENÍ:
Obchodní jméno (příjmení, jméno).................................... ................................................................................................
IČO: .....................................................................
Rodné číslo: .........................................................
Sídlo (adresa): ........................ ............................................................................................................................................
Telefon: ................................................................

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ SE DOTKNE:
místní komunikace (označit přesně dle pasportu MK): .............................................................................................................................
.silnice (číslo).. ......................... v km ...................... v úseku od ............................................do .................................... ............................

...........................................................................................................................................................................................
Celková délka uložení v (na) silničním pozemku v (m): ....................................................................................................
Z důvodu :..................................................................................................................................................................................................
popsat účel zvláštního užíváni místní komunikace nebo silnice

UMÍSTĚNÍ SÍTÍ NA DOBU:
......................................................................

(od - do, doba životnosti )
Poznámky

*nehodící se škrtnout

-2-

K ŽÁDOSTI NUTNO DOLOŽIT:
.
.
- situaci (M 1:500) nejlépe snímek kat. mapy, ze které je zřejmé místo a způsob zvláštního užíváni místní komunikace
nebo silnice (přesné označení komunikace dle pasportu).
- souhlas a podmínky MěÚ Rožnov p.R - odboru finančního a majetkoprávního a odboru rozvoje a správy
majetku (MK) nebo Ředitelství silnic Zlínského kraje - oddělení majetkové správy, Jiráskova 35, Valašské
Meziříčí (silnice II. a III. třídy).
.
- platný výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku žadatele (u podnikajících fyzických a právnických osob)
- plnou moc (mandátní smlouvu) pro oprávněného zástupce žadatele
- doklad o zaplacení správního poplatku

Upozornění:
Žádost předložte silničnímu správnímu ) úřadu s uvedenými náležitostmi a požadovanými doklady
v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke stanovení správních lhůt (§ 39 a násl. zák.č. 500/2004 Sb.)

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

datum podání

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

podpis, razítko žadatele

Žádost musí být vyplněna přesně podle živnostenského listu, výpisu z obchodního rejstříku
(u podnikajících fyzických a právnických osob) nebo osobních dokladů (u soukromých osob).
Povolení vydané na základě této žádost. nenahrazuje povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm.c 3
(prováděni stavebních prací) z.č. 13/1997 Sb.. v platném znění.

