Adresa příslušného úřadu
Úřad:

Městský úřad Vizovice
odbor dopravy a silničního hospodářství
Ulice:
Masarykovo náměstí 1007
PSČ, obec: 763 12 Vizovice
V …………...……………………dne……..…....…….

Věc:

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE

(umístění věcí, materiálu, stánků, pořádání hromadných akcí apod.)
podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 2, 5, 6 a písm. e) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
I.

Žadatel(-é)

fyzická osoba
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování,
není-li shodná s místem trvalého pobytu), telefon
fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností
jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též
adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu), telefon
právnická osoba
název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě též adresa pro
doručování, není-li shodná s adresou sídla ), osoba oprávněná jednat jménem právnické
osoby, telefon
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II. Osoba odpovědná za dodržení podmínek zvláštního užívání
příjmení, jméno ….....................................................datum narození…………………………..
adresa ……………………………………………….telefon …………………………………..
IV. Označení silnice (místní komunikace – chodníku – parkoviště – jiné zpevněné
plochy)
číslo (název): …………………………………………………………………………………..
katastrální území ………………………….... pozemek parc. č. ……………………………

za účelem umístění …………………………………………………………………………….
z důvodu ………………………………………………………………………………..............
v termínu …………………………… . ………………………………………………………..

……………………………
podpis žadatele)
(razítko)

Přílohy k žádosti:
1. Situační nákres s přesným určením místa zvláštního užívání a způsob jeho realizace
(jaký druh stavebních prací, jaký způsob prodeje, v jakém zařízení, jaký rozsah akce
apod.).
2. Výpis z obchodního rejstříku (živnostenský list) žadatele, oprávněného zástupce,
odpovědné osoby.
3. Souhlas vlastníka (majetkového správce) dotčené pozemní komunikace (pro silnice II.
a III. třídy - Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, Zlín).
4. V případě omezení silničního provozu doložit stanovení dopravního značení od
příslušného silničního správního úřadu.
Poučení:
Vydání povolení dle předmětné žádosti podléhá zpoplatnění dle zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, položka 36 písm. a), který bude vybrán při podání žádosti.
(do 10 dnů …100,- Kč, do 6 měsíců…500,- Kč, nad 6 měsíců …1 000,- Kč)

