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ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ  KE ZVLÁŠTNÍMU UŽÍVÁNÍ
Dle § 36 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.                                                          

- užití silnice nebo místní komunikace pro nezbytné práce k odstranění havárie vedení:


Žadatel (u stavebních prací zhotovitel)
Fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování, telefon)
Fyz. osoba podnikající (jméno, příjmení, druh podnik., IČO, adresa sídla podnik., adresa pro doruč., telefon)
Právnická osoba (název obchodní firmy, IČO, adresa sídla společnosti, adresa pro doručování, telefon)






Předmět žádosti
Přesné určení místa (číslo silnice/název místní komunikace; obec, parcelní číslo, katastrální území)



Účel zvláštního užívání


Doba, kdy byly prováděny nezbytné práce na odstranění havírie od – do          
              

Způsob realizace zvláštního užívání (jaké nezbytné práce k odstranění havárie byly povedeny)             
     



FO/PO zodpovědná za průběh ZU (jméno a příjmení/název, datum narození/IČ, adresa/sídlo a tel. číslo)



Termín a způsob uvedení komunikace do původního stavu





Přílohy k žádosti o povolení zvláštního užívání:
povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů (výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění)
v případě zmocnění jiné osoby žadatelem  - plná moc k zastupování (kdo ji udělil, komu a v jaké rozsahu byla udělena) 
snímek katastrální mapy (situace umístění)
stanovisko – souhlas vlastníka pozemní komunikace (majetkový správce Správa silnic Olomouckého kraje, SÚ Šumperk – silnice II. a II. třídy nebo Město Jeseník – místní komunikace)
stanovisko – souhlas Police ČR, Dopravní inspektorát Jeseník
úhrada správního poplatku dle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., v platném znění se správní poplatek nevyměřuje      file_0.wmf
 




Žadatel se v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vzdává práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, a souhlasí s vydáním rozhodnutí.
  ANO / NE   (zakroužkujte hodící se)







V…………………. .…dne…………………    

                                                                       
                       
                         podpis žadatele, otisk razítka:                                                                                       

                                    








