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Příslušný silniční správní úřad:
Městský úřad Podbořany
odbor dopravy
Mírová 615, 441 17 Podbořany
tel. 415 23 75 00, E-mail:podatelna@podborany.mt

Bankovní spojení KB a.s., č.ú.příjmový 19-625-481/0100, IČO 00 265 365

Žádost
o povolení zvláštního užívání silnic (místních komunikací), povolení
uzavírky (a objížďky), stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích (dopravní značení na silnici, místní komunikaci
ž á d á m (e)
odbor dopravy MěÚ Podbořany o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
komunikace, uzavírky komunikace, stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích (dopravní značení).
Žadatel:
jméno a příjmení žadatele - název právnické osoby (zhotovitel )

adresa a telefon žadatele - sídlo právnické osoby - IČO
ve věci zastoupený :
(název, přesná adresa - vyplňuje se pouze pokud se nechá žadatel v řízení zastupovat a
zmocněnec doloží plnou moc podepsanou žadatelem)
Na základě § 25 z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákona o pozemních komunikacích),Vás žádáme o povolení ZVLÁŠTNÍHO
UŽÍVÁNÍ SILNIC (místních komunikací) k:_______________________________________

-

umísťování, skládání a nakládání věcí a materiálů nesloužících k údržbě nebo opravě
komunikace (kontejner, stavební materiál...);
provádění stavebních prací;
zřizování a provoz stánků, pojízdných čí přenosných prodejen a jiných podobných
zařízení;
provedení protlaku;
provedení výkopu, překopu;
pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí,
užití komunikace pásovou technikou Armády ČR nebo historickými vozidly.
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v silnici (místní komunikaci)......................................................................................................
v úseku ( přesné místo ):............................................................................................................
z důvodu:................................................................................................................................
odpovědná osoba (jméno, příjmení, telefon):........................................................................
datum zahájení prací:.................................datum ukončení prací:...........................................
vozovka bude uvedena do původního stavu v termínu do: ....................................................
v rámci stavby (akce)..................................................................................................................
pro kterou bylo vydáno stavební povolení č.j. stav,úřadem:.............................. /....................
Na základě § 24 zákona o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů Vás žádám
o POVOLENÍ UZAVÍRKY (A OBJÍŽĎKY)_____________________________________
termín uzavírky ( od - do ): .....................................................................................................
rozsah uzavírky: ......................................................................................................................

objížďka:

délka uzavírky:............................................. délka objížďky:
Na základě § 77 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů žádám/e o STANOVENÍ MÍSTNÍ A
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKAÍCH
návrh dopravního značení:
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Souhlas Policie ČR DI Louny ( por. PhDr. Brabcová, tel: 974 437 252):

Souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace:

Upozornění pro žadatele a požadované přílohy žádosti:
•
•
•
•

•

•
•

stavební povolení či ohlášení stav. úřadu (jedná-li se o stavební práce, které toto povolení
vyžadují), v případě telekomunikačního vedení - územního rozhodnutí;
situace s okótovaným zákresem ověřené dokumentace zásahu do tělesa komunikace;
přehlednou situaci se zakreslením místa zvláštního užití komunikace;
v případě zásahu do silnice II. nebo III. třídy - vyjádření SÚS Louny, Poděbradova čp.
2653, 440 30 Louny, tel.: p. Nágl 415 652 005/602 430198 a nájemní smlouvu se SÚS
Louny, pro účel zvláštního užití silnice;
v případě zvláštního užívání místní nebo účelové komunikace vlastníka komunikace
v obci - vyjádření obce (pro Podbořany Petr Šikl tel.: 415 237 543/777 214 194)
a nájemní smlouvu;
žadatel k žádosti přiloží kopii výpisu z obchodního rejstříku, v případě, že žadatel je
zastupován druhou osobou, předloží tato osoba plnou moc;
povolení k předmětu činnosti.

Upozornění:
-

-

žádost je nutno podat minimálně 4 týdny před zahájením prací vzhledem ke stanovení
správních lhůt (§ 71 zák. č. 500/2001 Sb., - správní řád);
v případě, že se jedná o stavební práce, předkládá žádost zhotovitel;
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic bude odborem dopravy MÚ Podbořany
vydáno po zaplacení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích ve znění pozdějších předpisů (do 10 dnů - 100 Kč; do 6 měsíců - 500 Kč;
nad 6 měsíců - 1.000 Kč).
doložením výše uvedených příloh urychlíte správní řízení;

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

.............................................
podpis/razítko a podpis žadatele

Pozn: v případě složitější situace přiložte plánek místa s vyznačením navrhovaného
dopravního značení nebo schématu (můžete použít čtvrtou stranu žádosti, případně
doplňte v příloze).
NÁKRES:

