
Obecní úřad Břestek
Břestek 14, 687 08 Břestek

tel.: +420 572 595 710
email: podatelna@brestek.cz
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Datová schránka: u52bt7t

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE

*podle §25 odst.6 písm.c2) zákona č. 13/1997 Sb., (umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu)
*podle §25 odst.6 písm.c3) zákona č. 13/1997 Sb., (provádění stavebních prací)
*podle §25 odst.6 písm.c4) zákona č. 13/1997 Sb., (zřizování vyhrazeného parkování)
*podle §25 odst.6 písm.c5) zákona č. 13/1997 Sb., (zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných

prodejních a jiných podobných zařízení)
*podle §25 odst.6 písm.c6) zákona č. 13/1997 Sb., (audiovizuální tvorbu)
*podle §25 odst.6 písm.d) zákona č. 13/1997 Sb., (umístění inženýrských sítí v silničním pozemku)
*podle §25 odst.6 písm.e) zákona č. 13/1997 Sb., (pořádání sportovních, kulturních a podobných akcí)

silnice č. km

místní komunikace (název ulice):

k.ú. pozemek parcela č.

na dobu od do

rozsah (m2)

účel (důvod)

Způsob realizace (způsob prodeje, druh zařízení, rozsah akce apod.)

OSOBA ODPOVĚDNÁ za průběh zvl. užívání (určená žadatelem)

Obchodní jméno (příjmení, jméno):

Sídlo (adresa):

IČO: Telefon: Email:

___________________
* - nehodící se škrtněte

ŽADATEL (osoba, v jejímž zájmu má být zvláštní užívání povoleno)

Obchodní jméno (příjmení, jméno):

Sídlo (adresa):

IČO (RČ):

Telefon: E-mail:

Povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvl. užívání: (uvést kým a kdy vydané)

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ
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Následující vyplnit pouze pokud za žadatele žádá jiná osoba

OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE

Obchodní jméno (příjmení, jméno):

Sídlo (adresa):

IČO:(R.Č.) Telefon: Email:

Zastoupení na základě: (plná moc, mandátní smlouva apod.)

___________________________________________________________________________________________

Žadatel, případně pověřený zástupce byl seznámen s obecnými podmínkami pro
uvedení komunikace do původního stavu, s těmito podmínkami souhlasí, což je
stvrzeno podpisem této žádosti.

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
- Situace ze které je zřejmé místo a způsob zvláštního užívání
- Při omezení silničního provozu stanovení přechodného dopravního značení (stanovuje Obecní úřad Břestek po
předchozím vyjádření příslušného okresního ředitelství Policie ČR)
- Výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele, oprávněného zástupce, odpovědné osoby (pokud není
zaměstnancem žadatele)
- Plná moc (mandátní smlouva) pro oprávněného zástupce
- Doklad od zaplacení místního poplatku vyměřeného podle obecně závazné vyhlášky obce Břestek č. 1/2009 o
místních poplatcích
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Datum ……………………………………. …………………………………………

razítko, podpis

UPOZORNĚNÍ
Žádost předložte Obecnímu úřadu v Břestku s uvedenými přílohami a požadovanými doklady v předstihu
vzhledem ke stanovení správních lhůt (§ 39, § 40 a § 44 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Vydání rozhodnutí zvláštního užívání se zpoplatňuje podle zák.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Poplatek
je splatný před provedením úkonu, tj. při podání žádosti.

Výňatek ze Sazebníku správních poplatků
Položka 36
a)Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti
- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní Kč 100,-
- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců Kč 500,-
-delší než 6 měsíců Kč 1.000,-
Osvobození: 1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany
se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitele průkazu ZTP a
ZTP/P).
Předmětem poplatku není
- povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.
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