Městský úřad Horšovský Týn
odbor dopravy a silničního hospodářství
nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
(zřizování a provoz stánků, pojízd. či přenos. prodejních a jiných podobných zařízení)
(podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění)

ŽADATEL
Obchodní jméno (příjmení, jméno) ……………………………………………………………...
Sídlo (adresa).……………………………………………………………………………………
IČ (datum nar.): .……………………………………Telefon..…………………………………..
* (Následující vyplňte pouze pokud za zhotovitele žádá jiná osoba např. zaměstnanec)
OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE
Obchodní jméno (příjmení, jméno): ……………………………………………………………..
Sídlo (adresa):…………………………………………………………………………………….
IČO (dat. narození): ……………………….....
Telefon: ……………………………………………………………….………………………..
Zastoupení na základě...…………………………………………………………………………
(plná moc, mandátní smlouva apod.)

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ (přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání)
Pozemní komunikace....…………………….…………......……………………........…...................
k. ú. ………………………………….….……….

pozemek parc.č. …...…..…...........……

na dobu: od …………..………do ………………………..........
v místě ...............................................................................................................................................
účel …………………………………………………………………………………………….....
…………………………..…………………………………………………………..............
odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku
komunikace:……………………………………………………………………………………
Způsob realizace:
……………………...………………...........................................…………………………………
………………….…………..…...............................................………..……….……………….…

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA PRŮBĚH ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ:
Příjmení a jméno (název): ..........................………………………………………………….
Adresa (sídlo): .........………………………………………………………………………...
Datum narození (IČO): ..…………………………………………………..…………………
Telefon:…………………………………
PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
– Výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele (doklad o povolení k provozozvání
předmětu činnosti v rámci zcláštního užívání)
- Plná moc (mandátní smlouva) pro oprávněného zástupce žadatele
Současně žádám silniční správní úřad o využití dokladů, přiložených k žádosti, ve správním řízení.

Datum …………………………………

…..……………………………………
(razítko, podpis )

Vydání rozhodnutí zvláštního užívání se zpoplatňuje podle zák. č.634/2004 Sb. o správních
poplatcích. Poplatek je splatný před provedením úkonu, tj. při podání žádosti.
Výňatek ze Sazebníku správních poplatků podle zák.č.634/2004Sb. o správních poplatcích:
Položka 36 a)
Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti
- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní
100,- Kč
- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců
500,- Kč
- delší než 6 měsíců
1 000,- Kč
Osvobození:
1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa
pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II.
nebo III. stupně (držitele průkazu ZTP a ZTP/P).
Předmětem poplatku není
- povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie

