Městský úřad Olešnice, Stavební odbor, nám. Míru 20, 679 74 Olešnice
Silniční správní úřad ve věcech místních a účelových komunikací
ŽÁDOST
o povolení zvláštního užívání komunikace – umísťování a provozování reklamních, propagačních a
jiných zařízení; umísťování, skládání a nakládání věcí (skládky stavebních materiálů, umístění
kontejnerů, zařízení staveniště, skládka paliva apod.); provádění stavebních prací; zřizování
vyhrazeného parkování; zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných
podobných zařízení; umístění inženýrských sítí a jiných vedení v silničním pozemku; pořádání
sportovních, kulturních zábavních akcí apod. dle ust. § 25 zák.č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění
Žadatel_________________________________adresa____________________________________
IČ: (u osoby nepodnikající datum narození)_____________________________________________
přesné určení místa - na komunikaci /chodníku / ul.____________________před domem č. ____
v termínu od___________________do___________________v rozsahu __________________m2
k účelu__________________________________________________________________________
návrh na řešení vzniklé situace pro zajištění bezpečného a plynulého provozu na poz.komunikaci
vč. chodníku (zejména s ohledem na z.č.361/2000 Sb., o provozu na poz.komunikacích a změnách
některých zák. a vyhl.č.398/2009Sb., o obecných techn.požadavcích zabezpečující bezbariérové
užívání staveb, apod.): ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
investor akce_____________________________________________________________________
jméno zodpovědného pracovníka žadatele__________________________tel________________
adresa __________________________________________ datum narození ___________________
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, uděluji tímto Městskému úřadu Olešnice na dobu
neurčitou svůj souhlas k elektronickému či jinému zpracování osobních údajů uvedených v žádosti.
Jako fyzická osoba souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro vyřízení žádosti v souladu se
zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platné znění.

________________________________
podpis žadatele nebo oprávněného zástupce
Náležitosti podání:
aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) nebo živnostenský list pokud žádá OSVČ nebo OS
souhlas dotčeného vastníka pozemní komunikace
popř. plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie)
okótovaný situační nákres záboru 2x (vyznačení rozsahu záboru, výkopu)
potvrzenou situace dopravního značení včetně souhlasu PČR DI
dokumentace či popis záměru
povolení k provozování předmětu činnosti pokud je třeba podle zvl. právních předpisů

