Městský úřad Vrbno pod Pradědem,
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Telefonní číslo: 554 795 111, Elektronická podatelna: podatelna@vrbnopp.cz,
Datová schránka: znnbahx, IČ: 00296457, Vyřizuje: odbor výstavby a životního
prostředí jako příslušný silniční správní úřad na místních komunikacích

Žádost o

povolení zvláštního užívání místní komunikace podle ustanovení § 25 odst. 6
písm. c) bod 2. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) pro
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.),

(Žádost musí být vyplněna u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob přesně podle výpisu u
obchodního rejstříku nebo živnostenského listu, u soukromých fyzických osob podle osobních dokladů)

Žadatel: (vlastník vedení)
Obchodní jméno (jméno a příjmení):……………………………………..………………………………………………………..………
Sídlo (adresa):………………………………………………………………………..………………………..……………………………………..
IČO.:**……………………………………….……………Dat. nar:***..………………………….…………………
Místo umístění: (zvláštního užívání MK) ………………………………………………….………………..………………….……….
Katastrální území:………………………………………………………………pozemek. parc. č.:…………………….……….…….
Důvod:………………………….……………………………………………………………………………….…………………………………………
Datum umístění (uložení materiálu):………………………………………….
Způsob realizace (technologie):…………………………………………………………………………………………………………………………..
Jiný působ provedení*(uvést)…….………………..…………………………………………….…………………………………………..
Termín zvláštního užívání komunikace:
Od……………………………………………………do…………………………….……………………….
Včetně uvedení komunikace do původního stavu

Odpovědná osoba: (za průběh zvláštního užívání – určená žadatelem)
Obchodní jméno (jméno příjmení)……………………………………………………………………………………………………………………………
Sídlo (adresa)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IČO:**……………………………………………………..Dat. nar.:***…………………………………………..…………..
Vliv (popřípadě vyvolaný ruch) zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na
dotčeném úseku komunikace:
Ano* (uvést rozsah)………………………………………………………………………………………….………………………………....…………………..
Ne*

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

Povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové
povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů.

Úřední hodiny
Tel: +420 554 795 111
Pondělí a středa: 7:00-17:00 Fax:+420 554 751 610
Ostatní hodiny
Úterý, Čtvrtek a Pátek:
9:00-14:30

Komerční banka a.s.
E-mail:
ID Datové schránky:
Číslo účtu:1720771/0100 podatelna@vrbnopp.cz znnbahx
www.vrbnopp.cz

Stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je zapotřebí podle zvláštních předpisů.

Oprávněný zástupce - zmocněnec: (vyplnit pouze pokud za zhotovitele žádá jiná osoba)
Obchodní jméno (jméno příjmení)……………………………………………………….………………………………………………..……………….
Sídlo (adresa)……………………………………………………..………………………………………………………….………………………………………….
IČO:**………………………………………………….….Dat. nar.:***…………………………………………………..…..
(V případě zastupování je nezbytné doložit platnou plnou moc.)

………………………………………………………………
Zmocněnec: Datum, razítko, podpis

…………………………………………………………………….
Zmocnitel: Datum, razítko, podpis

Vyjádření vlastníka dotčené místní komunikace:
Město Vrbno pod Pradědem se zvláštním užíváním

– souhlasí;*

-nesouhlasí;*

v katastrálním území………………………….…………………….………….parc. č.:……….………………………………………….
V……………….……………………………………….

dne………………….…………………………………

….………………………………………………….
podpis a razítko
Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané podle 25 odst. 6 písm. c) bod 2. zákona o
pozemních komunikacích je zpoplatněno podle písmene a) položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích.
Přílohy:
Polohopisná situace zvláštního užívání komunikace ve vhodném měřítku.
Souhlas vlastníka pozemní komunikace, který k návrhu na zvláštní užívání může uplatnit námitky o
kterých rozhodne silniční správní úřad.
Výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu žadatele, odpovědné osoby (pokud není
zaměstnancem žadatele), oprávněného zástupce – zmocněnce (pouze u právnických a podnikajících
fyzických osob
Plná moc (mandátní smlouva) pro oprávněného zástupce (zmocněnce) žadatele.
Přílohy podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (viz. „Životní situace“)

Zpracovávání nepovinných osobních údajů: Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty
žadatelem a používány správcem v rámci státní správy i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1
písm. e) Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné pro plnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není
podmínkou vyřízení příslušné žádosti.
Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte)
Email:

Tel:

Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány za účelem rychlejší
a kvalitnější komunikace s žadatelem.
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po
dobu vyřízení příslušné agendy a uloženy po dobu následné skartační lhůty.
Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na:
https://www.vrbnopp.cz/cs/obcan/povinne-zverejnovane-informace.html
*nehodící se škrtněte
**vyplní právnické osoby, nebo fyzické podnikající osoby
***vyplní fyzické, nebo fyzické podnikající osoby
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