Městys Podhradí
Čejkovice 17, 506 01 Podhradí, tel.: 493 532 892, mestys.podhradi@seznam.cz
Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
Žadatel:
Jméno a příjmení / název
Adresa / sídlo
Telefon

.................................................................................…... nar./ IČ ......….................

- ulice, č.p.: ............................................................ Obec: ............................... PSČ.................

................................................................

Případný zmocněnec zastupující na základě plné moci doložené k žádosti, jinak se nevyplňuje:
Jméno a příjmení / název
Adresa / sídlo
Telefon

......................................................................................................... nar./ IČ ........................

- ulice, č.p.: ........................................................................ Obec: ....................................... PSČ.................

................................................................

V souladu s ust. § 25 odst. 6 písm. c) resp. e) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších změn a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb, kterou se
provádí cit. zákon, žádám(e) o povolení zvláštního užívání pozemní(ch) komunikace(í):
číslo silnice*/ název ulice: ........................................................................……….....................
* číslo silnice lze nahradit přesným popisem a přehlednou situací

místo (č.p., pozemkové p.č., k.ú.): ..............................................................................................
důvod zvláštního užívání (název akce):...................................….............................................
způsob dotčení pozemku pozemní komunikace (protlak, skládka, lešení apod.):
.....................................................................................................................................................
zvláštní užívání bude v termínu (od-do): ...................................................
odpovědná osoba (jméno, příjmení, adresa, telefon a narození - resp. název, sídlo, telefon a
IČ: .............................................................................................................................................
Přílohy (postačují kopie):
1 x (pokud může být ohrožena bezpečnost sil. provozu) vyjádření dopr. inspektorátu Policie ČR Jičín (tel.:
974 533 258 ) ze dne: ...........…............
1 x (pouze pro zvl. užívání silnic II. a II. třídy) stanovisko - smlouva Správy silnic Královéhradeckého kraje
příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, IČ 70947996 (č. tel. na Jičín 493
532 250) ze dne ................................
1 x přehledná situace

Poznámka pro žadatele:
Za povolení se vybírá správní poplatek ve výši 100,--Kč , 500,--Kč , nebo 1000,--Kč
(termín zvl. užívání do 10 dnů, do 6 měsíců a nad 6 měsíců), který je splatný předem.
Variabilní symbol účtu Úřadu městyse Podhradí bude sdělen při vyřizování žádosti.

dne: ...........................................

......................................................
podpis žadatele (příp. i razítko)

