
                                                                                   

Městský úřad Hejnice 
Stavební úřad jako silniční správní úřad  
Nádražní 521 
463 62 Hejnice 
 
 

Ž Á D O S T 
 o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace 

         
V souladu s § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, žádáme o 
vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání  
 
silnice*     -     místní komunikace* …………………………………………………………………………. 

z důvodu pokládky ……………………………………………………………………………………………. 
                                                                          (uveďte druh sítě) 

v rámci stavby ……………………………………………………………………………………………... 
 
Vedení bude umístěno v silničním pozemku (popř. na silničním pozemku)    
 
silnice*     -      místní komunikace* 
 
tř./č.                                 v místě (staničení, místopisný průběh, obec, před č.p. …) 
…………             ………………………………………………………………………………….. 
…………             ………………………………………………………………………………….. 

Vedení bude umístěno na mostním objektu č. ……………….. silnice č. ……………….   
 
Žadatel: 

a) je-li jím fyzická osoba 
      
jméno a příjmení:  .................................................................      datum narození:.  ...................................                                                                                      
adresa : ............................................................    doručovací adresa: .......................................................... 
telefon:  .....................................   e-mail: ............................................ 
jméno a příjmení:  .................................................................      datum narození:.  ...................................                                              
adresa : ............................................................    doručovací adresa: .......................................................... 
telefon:  .....................................   e-mail: ............................................  
 
b) je-li jí právnická osoba 
 
    obchodní jméno ……………………………………………………………………………………………… 
    sídlo ………………………………………………………………………………………………………… 
    IČ: ……………………… 
 
Ve věci zastoupený (název a přesná adresa – vyplňuje se pouze v případě, že se nechá žadatel v řízení 
zastupovat a zmocněnec doloží plnou moc podepsanou žadatelem) 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Osoba zodpovědná za zvláštní užívání: 

Jméno, příjmení:………………………………………………………………………………………………… 
Adresa:………………………………………………………………………………………………………… 
telefon …………………………. e-mail: ............................................ 
 



  

              

K žádosti přikládám(e): (doložením příloh se urychlí správní řízení) 
 

• přehlednou situaci s vyznačením průběhu vedení, ve které budou zvýrazněny úseky, kde bude vedení 
umístěno v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech 

• výpis z obchodního rejstříku (postačí neověřená kopie) – je-li žadatelem právnická osoba 
• vyjádření majetkového správce komunikace (u veřejně prospěšných staveb není třeba souhlasu 

správce komunikace, jen vyjádření) 
• doklad o zaplacení správního poplatku 
• plnou moc (v případě zastupování žadatele) 

     
 
 
V(e) ………………………… dne………………….. 
 
 
                                                                                                                                     …………………………………. 
                                                                                                                                         podpis žadatele (razítko) 
 
* Nehodící se škrtněte 
 
 
 
 
 
POUČENÍ: 
 

1) Žádost předkládá stavebník – investor. 
2) Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace z důvodu pokládky inženýrských sítí v silničním 

pozemku, na něm nebo na mostních objektech je jedním z dokladů, které stavebník předkládá 
stavebnímu úřadu již k návrhu na vydání územního rozhodnutí. 

3) Žádost předložte zdejšímu odboru min. 4 týdny před podáním návrhu na územní rozhodnutí, a to 
vzhledem  ke stanovení správních lhůt. 

4) Dle položky č. 36 písm. a) Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb.,  
o správních poplatcích, podléhá vydání předmětného rozhodnutí správnímu poplatku ve výši 100,- 
Kč, je-li vydáváno povolení na 10 dní a na dobu kratší než 10 dní, ve výši 500,- Kč, je-li vydáváno 
povolení na dobu 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců, ve výši 1000,- Kč, je-li vydáváno povolení 
na dobu delší než 6 měsíců. 

 
 
 
 


