MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY, pracoviště Plzeň
Odbor dopravy
Klatovská 200a, Plzeň
Adresa pro doručování: Americká 39, 304 66 Plzeň

Ž Á D O S T o povolení
zvláštního užívání silnice*

silničního pozemku*

(§ 25 zák. č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích-PK, § 40 vyhl. č.104/1997 Sb.)
(*označte odpovídající možnost)
1. Žadatel - zhotovitel - v případě žádosti podle § 25 odst. 6 písm. d) je žadatelem vlastník sítě, stavebník nebo investor stavby
(jméno, příjmení, datum narození, adresa, název, IČ, sídlo, PSČ, vyřizuje, tel.)

2. Druh zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 za účelem:
písm. c) *
užití silnice a silničního pomocného pozemku pro:
1. umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných
obdobných zařízení,
2. umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li
neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.),
3. provádění stavebních prací,

4. zřizování vyhrazeného parkování,
5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení,
6. audiovizuální tvorbu,
písm. d) *
umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na
mostních objektech,
písm. e) *
pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost
nebo plynulost provozu na PK

3. Způsob realizace zvláštního užívání (druh stavebních prací, rozsah akce apod.)

4. Návrh úpravy provozu na PK vyvolané zvláštním užíváním (grafická příloha - situace dopravních opatření)

pokračování na další straně

- 2. strana žádosti –
5. Přesné určení místa (třída/čís.silnice, staničení, místopis, obec, k.ú., p.p.č.)

6. Doba trvání (rozpis, čas, datum)

7. Odpovědná osoba za průběh zvláštního užívání (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon)

Datum

Podpis žadatele, oprávněné osoby, razítko

Přílohy (předkládané označte):
jednoduchá PD (přesná situace, kóty, legenda,T-S zpráva)
pravomocné povolení, ohlášení, souhlas ke stavbě, akci apod. (kopie)
souhlas vlastníka silnice; jde-li o veřejně prospěšnou stavbu jeho stanovisko (SÚS Kralovice)
souhlas příslušného orgánu Policie ČR (KŘP Plzeň. kraje, DI Plzeň-sever)
kopie dokladu o zaplacení správního poplatku (do 10 dnů 100,-Kč, do 6 měs. 500,-Kč, přes 6 měs. 1000,-Kč)
oprávnění zhotovitele - žadatele k předmětné činnosti (ŽL, OR, jiná platná registrace)
zmocnění k zastupování žadatele
ostatní - dle povahy žádosti ve věci

