Obecní úřad Lešná
Lešná 36
756 41 Lešná

Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání místní komunikace:
- umísťování, skládání a nakládání věcí (staveniště, skládka, lešení apod.)(§ 25 odst. 6 písm. c-2) zák. č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích),
- provádění stavebních prací (§ 25 odst. 6 písm. c-3) zák. č. 13/1997 Sb.),
- umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení v silničním pozemku (§ 25 odst. 6 písm. d) zák. č.13/1997
Sb.)
- ohlášení havárie vedení (§ 36 odst. 6 zák. č. 13/1997 Sb.)
Na základě § 25 odst. 6 písm. c-2), písm. c-3), písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, a § 40 odst. 5 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
ž á d á m (e)
Obecní úřad Lešná, jako příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního

užívání místní komunikace (dále jen MK)
Žadatel (= zhotovitel u stavebních prací):
a) je-li jím fyzická osoba
jméno a příjmení .................……………….. …................……………………….........................................………..
adresa: ul.....…..................…………….........PSČ..…………..............město...……………….……………………...
datum narození:……………………………………………….
b) je-li jím právnická osoba
obchodní jméno u práv. osob....................................................................………....................……………………….
sídlo u práv. osob: ul..………..........................PSČ............................město..............................………………………
IČO................................
Pracovník odpovědný za zabezpečení akce:
jméno a příjmení:
....……………….......................................................................…………………………………...
adresa (firmy):
ul............................................PSČ............................město.......................………….………………..
tel. bydliště: ..................…………..
(mobil):......………………….……..

tel. pracoviště

Důvod zvláštního užívání, druh inženýrské sítě:
...........................……………………………………..……………..
V rámci akce (název pro SP):
.....................................................................................................………………………
Užita bude místní komunikace nebo místní komunikace pro pěší:
místní komunikace
místo
parc. č., k. ú. název ulice
prostor mezi objekty, č. p. apod.

termín od - do

………………….............……... - .……...................……….…...............……………. - …………………….…….
.………………………....……... - .............................................................……………. - ………………………….

-2-

způsob užití místní komunikace (překop, protlak, nadzemní vedení, zábor):

podélný překop: délka …………………… šířka ………………………..
příčný překop: délka ……………..……..... šířka …………………..……
nadzemní vedení: výška ……………………..
zábor: délka ……………………………… šířka ……………………….. plocha ……………………………………

Vyplňuje se jen pokud se nechá žadatel v řízení zastupovat a zmocněnec doloží plnou moc podepsanou
žadatelem
Ve věci zastoupený (název, přesná adresa):
jméno a příjmení: .............................................................................................................…………………………...
adresa: ul.........................................................PSČ.................................město…............…………………………...


K žádosti je nutno doložit:
 situaci katastrální mapy se zakreslením zvláštního užívání místní komunikace,
 stanovisko majetkového správce místní komunikace, tj. Obce Lešná,
 plnou moc (v případě zastupování žadatele),
 kopii uhrazení správního poplatku 1000,--Kč včetně uložení inženýrských sítí do silničního pozemku, jinak u
stavebních prací správní poplatek, jehož výše je závislá na délce trvání zvláštního užívání MK, činí 100,-- Kč
do 10-ti dnů, 500,-- Kč do 6-ti měsíců, 1000,-- Kč nad 6 měsíců (hradí se v pokladně OÚ Lešná) dle zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

V ..……………........................

dne ....……………………………….....................

..........................................……………………
podpis (razítko)

Upozornění:
V případě, že se jedná o stavební práce předkládá žádost jejich zhotovitel.
Pokud žádáte najednou o zvláštní užívání více místních komunikací, je nutné uhradit správní poplatek pro každou
místní komunikaci zvlášť (vystavuje se též samostatné rozhodnutí pro každou místní komunikaci).
Doložením výše uvedených příloh urychlíte správní řízení.

Tel.: 571 635 011

