Příslušný silniční správní úřad:
Městský úřad Podbořany
odbor dopravy
Mírová 615, 441 17 Podbořany
tel. 415 23 75 00, 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 místních komunikací
zřízení a provozování „předzahrádky“

jméno a příjmení žadatele/název právnické osoby

adresa a telefon žadatele/sídlo právnické osoby - IČO, telefon

Na základě § 25 č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů Vás žádáme o povolení zvláštního užívání místní komunikace ke:___________

na místní (pěší) komunikaci........................
v úseku ( přesné místo ): .............................
z důvodu:......................................................
odpovědná osoba (jméno, příjemní, telefon):
datum zahájení zvláštního užívání:..............
datum ukončení zvláštního užívání:.............

komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do:
odpovědná osoba (jméno, příjemní, telefon):.........................

Souhlas Policie ČR DI Louny (v případě, že by zvláštním užitím mohlo dojít k ohrožení
bezpečnosti sil. provozu):

Souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace (za Město Podbořany, Petr Šikl
tel. 415 237 543):

Upozornění pro žadatele a požadované přílohy žádosti:
•

•
•
•
•

přehlednou situaci se zakreslením místa zvláštního užití komunikace, včetně přesných
rozměrů záboru komunikace k vyčíslení výše nájmu: 20 Kč/m2 za den, 200 Kč/m2 za
měsíc (obecně závazná vyhláška č. 4/05 Města Podbořany o místních poplatcích);
v případě zvláštního užívání místní nebo účelové komunikace, vyjádření vlastníka
komunikace (za město Podbořany Petr Šikl tel. 415 237 543);
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;
v případě zásahu do silnice II. nebo III. třídy - vyjádření SÚS Louny, Poděbradova čp.
2653 440 30 Louny a nájemní smlouva se SÚS Louny pro účel zvláštního užití silnice (p.
Miloslav Nágl tel. 415652005/602430198).

Upozornění:
-

-

V

rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic bude odborem dopravy MÚ Podbořany
vydáno po zaplacení správního poplatku dle zákona č. 368/92 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;

dne

podpis/razítko a podpis žadatele

