Příslušný silniční správní úřad:
Městský úřad Podbořany
odbor dopravy
Mírová 615, 441 17 Podbořany
tel. 415 23 75 55, E-mail:podatelna@podborany.net
Bankovní spojení KB a.s., č.ú.příjmový 19-625-481/0100, IČO 00 265 365

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice samojízdnými pracovními stroji
a přípojnými vozidly traktorů.

jméno a příjmení žadatele - název právnické osoby

adresa žadatele - sídlo právnické osoby

Na základě § 25 odst. 6 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů a ustanovení § 40 odst. 6 vyhlášky ministerstva dopravy a
spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů, Vás žádáme o povoleni zvláštního užíváni silnic - výjimečné užiti
silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů.
účel, rozsah a termín zvláštního užívání: ..................................................................................

osoba odpovědná za průběh zvl. užívání silnice/místní komunikace (jméno, příjmení, rodné
číslo, adresa, tel. číslo; u právnických osob název, sídlo a IČO):

návrh trasy pohybu vozidla (č. silnice):

základní technické údaje vozidla:
druh vozidla :............................................ výrobní číslo vozidla:........................................
tovární značka, typ vozidla (je-li identifikovatelný): ...............................................................
rozměry vozidla (délka, šířka, výška):......................................................................................
provozní hmotnost: ...................................................................................................................
případně nejvyšší technicky přípustná hmotnost: ....................................................................
počet náprav a zatížení jednotlivých náprav:..........................................................................
světelná zařízení vozidla (druh, počet a umístění): ..................................................................
nejvyšší konstrukční rychlost: ..................................................................................................
nákres obrysu vozidla, ve kterém jsou vyznačeny rozměry vozidla a umístění světelných
zařízení, nebo fotografie vozidla zepředu, z boků a zezadu (případně podle potřeby zpracujte
jako přílohu žádosti) :
Souhlas Policie ČR DI Louny:

Souhlas vlastníka dotčené komunikace (silnice II. a III. tř. Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, p. o. Dubí provoz Louny, Poděbradova 2653, 440 30 Louny, p. Miloslav
Nágl tel. 415652005/602430198):

Upozornění pro žadatele:
-

správní poplatek dle zák. č. 364/2004 Sb., dle položky č. 36, písm.“a“, o správních
poplatcích činí 1.000 Kč;
povolení se vydává na dobu 2 let;
žádost musí být podána minimálně 4 týdny před jízdou (v případě nebezpečí z prodlení po
telefonické dohodě);
žadatel předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku (je-li žadatelem právnická osoba);
v případě, že je žadatel ve správním řízení zastupován druhou osobou, předloží tato osoba
plnou moc.

V.....................

dne

podpis/razítko a podpis žadatele

