MĚSTSKÝ ÚŘAD Rychnov u Jablonec nad Nisou, Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

ŽÁDOST O POVOLENÍ
zvláštní užívání místní komunikace (výkopy,lešení,skládky,staveniště, kontejnery, kulturní a
sportovní akce) případně uzavírka
v souladu s § 24 a § 25 zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
Žádám o :
zvláštní užívání - § 25
uzavírku - § 24 ( částečnou nebo úplnou)
obec a k.ú.: ..........................................................................................................................
místo zásahu - přesné určení místa ( silnice - ulice, před objektem č.p., v úseku, v km)
…………………………………………………………………………………………………………..
účel : …………………………………………………………………………………………………..
V době od : ……………………………do : …………………………………
Přesné jméno (obchodní název) žadatele : …………………………………………………………
Adresa : ………………………………………………………………………………………………
telefon : ……………………………………..
IČO/narozen: …………………………………..…….
Za průběh zvláštního užívání, uzavírky zodpovídá (jméno a příjmení, telefon) :
.....................................................................................................................................................
Rozsah záboru komunikace činí …………………..m2, ......bm délky a .......bm šířky
Podmínky pro vydání povolení :
- předchozí souhlas Dopravního inspektorátu Policie ČR OŘ Jablonec nad Nisou, ul.28. října
- stanovení dopravního značení Městského úřadu Jablonec n.N., OSM – dopravní a silniční úřad
- předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace : Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Přílohou žádosti musí být :
výpis z obchodního rejstříku / živnostenský list
písemné pověření zodpovědné osoby žadatelem
- situace se zákresem
při požadavku uzavírky návrh objízdné trasy včetně grafické přílohy
-

-

Jako žadatel - účastník řízení, jsem byl uvědomen o tom, že dnem podání žádosti je v této věci zahájeno
správní řízení.

...................................
datum

...............................................
jméno, podpis a razítko žadatele

Upozornění:
Žádost musí být podána oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem firmy (uvedenou na
živnostenském listu, ev, osobou jím pověřenou).
Dle pol. 36, zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se správní poplatek za vydání povolení
stanovuje
- na dobu 10 dnů a kratší než 10 dnů 100,- Kč
- na dobu 6 měsíců a kratší než 6 měsíců 500,- Kč
- na dobu delší než 6 měsíců 1000,- Kč
Správní poplatek bude uhrazen při podání žádosti.

