Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy – silniční správní úřad
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

Žádost

o povolení provádět stavbu - terénní úpravy *)
v ochranném pásmu silnice II. a III.třídy **)

podle § 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
(žádost musí být vyplněna u právnických nebo podnikajících fyzických osob přesně podle výpisu z obchodního rejstříku nebo
živnostenského listu)

ŽADATEL (investor)
Obchodní jméno (příjmení, jméno) ………………………………………………………………………………………………
Sídlo (adresa) ……………………………………………………………………………………………………………………….
IČO: ……………………………………………

Dat.nar.:

………..………………..…………………………

Telefon ………………………………………..

STAVBA - TERÉNNÍ ÚPRAVY *) budou prováděny u :
silnice číslo: ……………………………………………….

km (od – do): ………………..…………………………..

vpravo – vlevo *) ve směru: ………………………………
k.ú.: …………………………………………………………

parc.číslo (dle KN): ……………………………………..

Povolení (ohlášení) stavby (č.j.) …………………….. ze dne …… Stav. úřadem ……. …………………..
OBJEKTY NACHÁZEJÍCÍ SE V OCHRANNÉM PÁSMU
POPIS PROVÁDĚNÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Poznámky
*) nehodící se škrtnout
**) ochranná pásma silnic : II. a III. tř. – 15 m od osy vozovky

OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE (vyplnit pouze pokud za investora žádá jiná osoba)
Obchodní jméno (příjmení, jméno) ………………………………………………………………………………………………...
Sídlo (adresa) ………………………………………………………………………………………………………………………...
IČO …………………………………………..

Rodné č. ………………………………………………

Zastoupení na základě ………………………………………………………………………………………………………………
(plná

moc, mandátní smlouva apod.)

Telefon ………………………………………

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
- Projektová dokumentace stavby – terénních úprav (obsahující přehlednou situaci M 1:500 s vyznačením
ochranného pásma silnice)
- Výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského rejstříku žadatele
- Plná moc (mandátní smlouva) pro oprávněného zástupce (zmocněnce) žadatele.
- Vyjádření vlastníka pozemní komunikace (majetkového správce), tj. Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.,
K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Datum ………………………………….

…………………………………………
podpis, razítko

UPOZORNĚNÍ
Žádost předložte ODMěÚ Luhačovice s uvedenými přílohami a požadovanými doklady v předstihu vzhledem ke
stanovení správních lhůt (§71 zák.č. 500/2004 Sb.).
Vydání rozhodnutí o povolení provádět stavbu nebo. terénní úpravy v ochranném pásmu silnice nepodléhá správnímu
poplatku.

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín

VYJÁDŘENÍ

Čj.

Dne

Vyřizuje

S prováděním stavby – terénních úprav v ochranném pásmu dotčené silnice dle žádosti souhlasíme – nesouhlasíme
za podmínek:

ŘSZK

