Obecní úřad Chotěbuz
Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
ŽADATEL
u právnické osoby: IČ, název, sídlo, telefon
u fyzické osoby podnikající: IČ, jméno a příjmení, místo podnikání, telefon
u fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, bydliště nebo pobyt, telefon
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
případně jiná adresa pro doručování
…………………………………………………………………………………………………..
INVESTOR STAVBY
vyplňte pouze v případě, že zastupujete investora stavby (např. při současném provádění stavebních prací a
umístění podzemního vedení), přiložte plnou moc nebo smlouvu apod.

u právnické osoby: IČ, název, sídlo
u fyzické osoby podnikající: IČ, jméno a příjmení, místo podnikání
u fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, bydliště nebo pobyt
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
ZA ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ ZODPOVÍDÁ
u právnické osoby: IČ, název, sídlo,
jméno a příjmení kontaktní osoby, telefon
u fyzické osoby podnikající: IČ, jméno a příjmení, místo podnikání,
jméno a příjmení kontaktní osoby, telefon
u fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, bydliště nebo pobyt, telefon
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
OZNAČENÍ KOMUNIKACE, NA KTERÉ DOJDE KE ZVLÁŠTNÍMU UŽÍVÁNÍ
název ulice, číslo přilehlého domu nebo parcelní číslo a katastrální území přilehlého
pozemku
……………………………………………………………………………………………...…
TERMÍN ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ
Datum: od ………………………….. do ………………………........
U jednodenního užívání v době: od …………………. hodin

do ………………. hodin

ROZSAH ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ (m2) ……………………..
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ÚČEL ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ (doplňte a přiložte)
A/ podle § 25 odst. (6) písm. c) pro:
1. umísťování reklamního zařízení (např. přenosná reklamní tabule, stolek s kosmetickými
výrobky, ukázka květin, reklamní slunečník, předvádění výrobku-název apod.)
doplňte druh a obsah reklamy ……………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………..
přiložte foto reklamního zařízení a okótovaný situační nákres umístění
(základní rozměry reklamního zařízení-výška, šířka a zabraná plocha při rozložení, šířka
chodníku, zbývající průchod pro chodce, apod.)
2. umísťování zařízení staveniště (účel: např. skládka stavebních hmot, lešení, bezpečnostní
prostor apod., důvod: např. oprava domu, stavba-název, stavba přípojky apod.)
doplňte účel ……………………………………………………………………………………
doplňte důvod …………………………………………………………………………………
přiložte okótovaný situační nákres umístění zařízení staveniště
(zabraná plocha, šířka chodníku, zbývající průchod pro chodce, apod.)
3. provádění stavebních prací v tělese komunikace a silničním pozemku (účel: např. překop,
protlak apod., důvod: např. oprava hydroizolace domu, realizace stavby-název, umístění
podzemního vedení-druh vedení, realizace vodovodní přípojky apod.)
doplňte účel ……………………………………………………………………………………
doplňte důvod …………………………………………………………………………………
přiložte situační nákres s vyznačením místa provádění prací
4. zřizování vyhrazeného parkování
přiložte situační nákres s vyznačením místa na komunikaci
5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných
zařízení (např. prodejní stánek, stojan, pult, restaurační zahrádka apod.)
doplňte …………………………………………………………………………………………
přiložte foto zařízen, popis (počet stolů, židlí) a okótovaný situační nákres umístění
(šířka chodníku, rozměry plochy zahrádky, zbývající průchod pro chodce apod.)
B/ podle § 25 odst. (6) písm. d) pro:
umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu
v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech
(např. typ a účel přípojky inženýrských sítí, název stavby apod.)
doplňte ……………………………………………………………………………………
přiložte část projektové dokumentace, ve které je vyznačeno umístění v komunikaci
C/ podle § 25 odst. (6) písm. e) pro:
pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí a shromáždění,
jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu
(např. průvod věřících, majáles, název kulturní akce apod.)
doplňte ……………………………………………………………………………………
přiložte situační nákres s vyznačením místa na komunikaci nebo trasy průvodu
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D/ podle § 25 odst. (6) písm. g) pro:
výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými
vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost dle zvláštního předpisu
doplňte ……………………………………………………………………………………
přiložte situační nákres s vyznačením trasy přesunu, protokol o technické kontrole a
souhlas orgánu Policie ČR

VYJÁDŘENÍ VLASTNÍKA KOMUNIKACE - MÍSTNÍ KOMUNIKCE
pro místní komunikace vlastníka zastupuje:
Obecní úřad Chotěbuz
Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz

VYJÁDŘENÍ ORGÁNU POLICIE ČR
příslušný orgán Policie ČR:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná,
Bohumínská 1876, 735 06 Karviná – Nové Město, tel. 974 734 258

Přílohy
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Plná moc k zastupování.
Souhlas vlastníka místní komunikace, není-li obsažen v žádosti.
Souhlas orgánu Policie ČR, může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost
silničního provozu, není-li obsažen v žádosti.
Návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (případně návrh
dopravního opatření) odsouhlasený orgánem Policie ČR nebo stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích, pokud dojde k omezení silničního provozu.
Povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání (aktuální výpis
právnické osoby z obchodního rejstříku, aktuální výpis fyzické osoby podnikající
z živnostenského rejstříku).
Kopie kolaudačního rozhodnutí za účelem provozování hostinské činnosti, pokud se
zřizuje restaurační zahrádka.
Doklad o úhradě správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
položka 36 sazebníku.
Další doklady dle potřeby správního orgánu.

V Chotěbuzi dne: …………………………

Podpis žadatele: …………………………..
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