
        OBECNÍ ÚŘAD VELHARTICE 
 

  VELHARTICE 134        

           341  42 KOLINEC      

 

 
ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE  

– umístění inženýrských sítí 
 
Podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a 
§ 40 odst. 5 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 
žádám(e) 
 
Obecní úřad Velhartice, jako příslušný silniční správní úřad, o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního 
užívání komunikace. 
 
Žadatel (zhotovitel u stavebních prací): 
Jméno, příjmení, datum narození a adresa žadatele (u právnických osob jejich obchodní jméno, sídlo, IČO) 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 
 
Žádost vyplnil (jméno, příjmení a telefon)………………………………………………………………………………… 

 

Důvod zvláštního užívání komunikace ……………………………………………..... 
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..  
 
Termín: 

……………………………………............................................................ 
 
Místo zvláštního užívání komunikace (přesně specifikovat): 

............................................................................................................. 
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………. 
 
Způsob zásahu do komunikace: protlak - příčný překop – podélný překop – jiný způsob: 

……………….……………………………………………………………..... 
Rozsah zásahu: …………………………………………………………………. 



Druh dotčené komunikace (chodník, vozovka, zelený pás, silniční příkop apod.) 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..... 
 
Jméno, příjmení a adresa osoby, odpovědné za průběh zvláštního užívání: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
V ..……………........................ dne ....………………………………....................... 
 
 
 
 
 
 

..........................................…………………… 
podpis (razítko) 

 
 

 
 
 
K žádosti je nutno doložit: 
 situaci katastrální mapy se zakreslením polohy zvláštního užívání místní komunikace, 

 povolení k předmětu činnosti, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů (živnostenský list), 

 stanovení dopravního značení vydané odborem dopravy Městského úřadu Sušice (v případě ohrožení 
bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu), 

 plnou moc (v případě zastupování žadatele), 

 výpis z obchodního rejstříku (postačí neověřená kopie), je-li žadatelem právnická osoba, 

 doklad o uhrazení správního poplatku 

 
 
 
Upozornění: 
Správní poplatek dle zák.č.634/2004 Sb.: zvláštní užívání komunikace do 10 dnů činí 100,- Kč, 
od 10 dnů do 6 měsíců 500,- Kč, nad 6 měsíců 1000,-Kč 
V případě, že se jedná o stavební práce, předkládá žádost jejich zhotovitel. 
Pokud žádáte najednou o zvláštní užívání více komunikací, je nutné uhradit správní poplatek pro každou 
komunikaci zvlášť. 
Doložením výše uvedených příloh urychlíte správní řízení. 


