ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE
UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 40
odst. 5 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Litomyšl
odbor místního a silničního
hospodářství

Číslo jednací:

Bří Šťastných 1000
570 20 Litomyšl
tel. 461 653 333

Přílohy:

Datum přijetí:

Správní poplatek: 1000 Kč

1) Žadatel fyzická osoba:
Jméno a příjmení (titul): …..…………………………………………………………………….......................................
Datum narození: ………………………………………..
Trvalý pobyt: ul:………………................................................................................... čp: ...…...... ..................................
město: .................................................................... PSČ: .............................. tel: ...... .....................................
2) Žadatel právnická osoba / podnikající fyzická osoba:
Název / jméno a příjmení:
……………………………………………………………………………………….....………........................................
Identifikační číslo: ……………………………………..
Sídlo/ místo podnikání: ul: ……………...................................................................... čp: …..….....................................
město: .................................................................... PSČ: .............................. tel: ...... ....................................
Osoba oprávněná k jednání jménem právnické osoby v této věci (doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo
písemnou plnou mocí):
............................................................................................................................................................................................
žádá o povolení zvláštního užívání komunikace – umístění inženýrských sítí
➢

Místo užívání: komunikace (ulice): ….……………………………………… obec: ………………………....…..
u čp./staničení: …………………………… katastr. území: ………………………........................
parcelní čísla: ……………………………………………………………………………………...

➢

Část dotčené komunikace (těleso, příkop, zelený pás, atd.): ………………………………………………………

➢

Důvod zvl. užívání: ………………………………………………………………………………………………...

➢

Název akce: ………………………………………………………………………………………………………....

➢

Typ, počet a rozsah zásahů: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....

➢

Osoba zodpovědná za průběh zvláštního užívání komunikace:
..……………………………………………………………………………………………………………………..
(fyzická os.: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, tel. / právnická os.: název, IČ, sídlo, tel.)

V ...................................................... dne .....................................

..............................................................
podpis žadatele (razítko)
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PŘÍLOHA ŽÁDOSTI:

Vyjádření vlastníka dotčené místní komunikace
Souhlasím – nesouhlasím (*nehodící se škrtněte)
za těchto podmínek: ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

V ...................................................... dne .....................................

……...........................................................
podpis vlastníka komunikace (razítko)

Další nutné přílohy k žádosti:
▪
▪
▪

Výkres / situační plánek (vyznačení přesného místa zvláštního užívání)
Plná moc (v případě zastupování)
V případě silnice - souhlas správce silnic II. a III. třídy - SÚS Pardubického kraje Litomyšl / Ústí n. Orlicí
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