stavební

Městský úřad Hlinsko,
úřad – úsek silničního hospodářství

Adámkova 554, 539 23 Hlinsko
Telefon: 469 326 137, Fax: 469 319 494, E-mail: mesto@hlinsko.cz

Žádost
o povolení zvláštního užívání místní komunikace podle § 25 odst. 6 písm.c) bod 5 zákona
č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů ( zřizování a provoz
stánků, pojízdných či přenosných a jiných podobných zařízení)
Žadatel:
Fyzická osoba uvede:
Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Fyzická osoba v případě souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede:
Jméno, příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí
provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené
evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Právnická osoba uvede:
Název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

………………………..………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….…………………………
Důvod: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Číslo místní komunikace (dle pasportu MK): …………………………………………………
Bližší označení místa: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Délka ( plocha)úseku:…………………………………………………………………………
Termín záboru komunikace: od………………………………… do…………………………
Termín ukončení činnosti s uvedením komunikace do původního stavu (termín konečné úpravy –
úklidu):
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení, datum narození, adresa a telefon odpovědné osoby, která odpovídá za dodržení
podmínek rozhodnutí:
…………………………………………………………………………………………………

Příloha:

- vyjádření Policie ČR – Dopravní inspektorát Chrudim ,včetně návrhu přechodného dopravního značení, pokud
by zvláštní užívání mohlo ovlivnit bezpečnost a plynulost silničního provozu
- souhlas Města Hlinska, odboru investic a městského majetku
- situace a náčrt
- povolení k předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je zapotřebí podle zvláštních předpisů (např.ŽL)

- doklad o zaplacení správního poplatku
(správní poplatek dle zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění pol.36 písm.a) na dobu
platnosti 10 dní a na dobu kratší než 10 dní – 100,-Kč , na dobu platnosti 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců –
500,-Kč, na dobu platnosti delší než 6 měsíců – 1000,-Kč)

Datum: ………………………

……………………………………
razítko a podpis žadatele

