Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace dle § 25
odst. 6 písm. c), d), e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
(mimo vyhrazeného parkování)
1. Žadatel (popř. jeho zástupce)
Příjmení a jméno/název firmy:
datum narození/IČO:
adresa:
telefon, e-mail:
2. Osoba zodpovědná za zvláštní užívání:
Příjmení a jméno:
datum narození:
adresa:
telefon, e-mail:
3. Kategorie pozemní komunikace:

místní komunikace
silnice II. třídy č.
silnice III. třídy č.

4. Přesné určení místa zvláštního užívání:
(obec, ulice, příp. kilometráž silnice od-do v případně nezastavěného území)

5. Typ dotčené komunikace:

vozovka – typ povrchu:
chodník – typ povrchu:

6. Účel zvláštního užívání:
(konkrétní popis a důvodzvláštního užívání, např. výkop, uložení materiálu, zařízení staveniště, reklamní nebo
prodejní zařízení, pořádání akcí)

7. Způsob realizace zvláštního užívání:
(konkrétní popis – např. druh a způsob stavebních prací, jaké zařízení bude umístěno na pozemní komunikaci,
způsob prodeje, typ akce…)

8. Doba trvání zvláštního užívání:

od

do

9. Celkový rozsah (zábor plochy):
V případě žádosti o povolení výkopů spolu s jiným způsobem záboru je nutno uvést samostatně, jaký rozsah činí
výkop a jaký skládka nebo jiné zvláštní užívání:

výkop:

délka

šířka

=

m2

skládka

délka

šířka

=

m2

jiné:

délka

šířka

=

m2

Celková plocha

délka

šířka

=

m2

10. Odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku
pozemní komunikace a návrh na řešení vzniklé situace(v případě zvláštního užívání
zasahujícího do vozovky pozemní komunikace doložit stanoviskem Policie ČR KŘ DI Příbram,
na jehož základě se stanoví potřebné dopravní značení)
Silniční provoz:
nebude ovlivněn povoleným zvláštním užíváním pozemní komunikace
bude omezen a upraven dopravním značením vydaným MěÚ Příbram, Odborem silničního
hospodářství, pod č.j.:

ze dne:

Policie ČR KŘ DI Příbram pod č.j.:

V

dne

na základě vyjádření
ze dne:

________________________________
podpis (razítko) žadatele resp. zástupce

Přílohy:
situační plánek
fotokopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku
kopie stanoviska dotčených správních úřadů (viz výše)

