
Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy – silniční správní úřad 

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 

       Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace 

podle § 25, odst. 6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění pro 
• umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm 

nebo na mostních objektech  

 
(žádost musí být vyplněna u právnických nebo podnikajících fyzických osob přesně podle výpisu z obchodního 

rejstříku nebo živnostenského listu; u soukromých fyzických osob podle osobních dokladů) 

 

ŽADATEL (investor)  
 

Obchodní jméno (jméno, příjmení) : ………………………………………………………………………................................. 
 
Sídlo (adresa) : ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
IČO: 1) ……………………………..                        Dat.nar.: 2)…………………………………………………. 
 
Telefon:…………………………….                        E-mail (nepovinné):………………………………………. 
 

 

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ – umístění inženýrských sítí  

 

MK (ul.) ……..…………………… pozemek MK parc.č. …………….……….    k.ú. ……………………………. 

 
místo (č. p.).…....…………….…………. m ………………………… 

 
na dobu:   životnosti vedení – jinou *)…………………  účel (důvod): ..…………………………………………………………. 
 
název stavby ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
příčné umístění (počet): …………. ano – ne *)                     podélné umístění (počet): ……………… ano – ne *) 

 
Návrh technického řešení (protlak, překop – výkop)………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Vliv (popř. vyvolaný ruch) zvláštního užívání – umístění inženýrských sítí na bezpečnost a plynulost provozu          
v dotčeném úseku komunikace (při provozování apod.) 
 
Ano (uvést jaký) *)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ne *)  
 

Návrh řešení vzniklé situace ………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

1) vyplní právnické a podnikající fyzické osoby 
2) vyplní fyzické osoby 
 
*) nehodící se škrtněte 
 



 

 

OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE – ZMOCNĚNEC (vyplnit pouze pokud za zhotovitele žádá jiná osoba)  
 

Obchodní jméno (jméno, příjmení): ………………………………………………………………………..................................... 
 
Sídlo (adresa) : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
IČO: 1) ……………………………..                        Dat.nar.: 2)…………………………………………………. 
 
Telefon:…………………………….                        E-mail (nepovinné):………………………………………. 
 
Zastoupení na základě ……………………………………………………………………………………………   

                                                                                                                                (plná moc, mandátní smlouva apod.) 

 
PŘÍLOHY ŽÁDOSTI  

- Projektová dokumentace, ze které je zřejmé místo zvláštního užívání a způsob řešení (situace 1 : 500, příčný, příp. 
podélný řez 1 : 100). 

- Souhlas vlastníka místní komunikace (Město Luhačovice). Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním se nevyžaduje 
v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu; k návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých 
rozhodne silniční správní úřad. 

- Výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu žadatele, oprávněného zástupce – zmocněnce (u právnických 
a podnikajících fyzických osob). 

- Plná moc (mandátní smlouva) pro oprávněného zástupce (zmocněnce) žadatele.  

 
 
 
 
 
Datum …………………………………….        ………………………………………… 
           razítko, podpis 

 

UPOZORNĚNÍ 

Žádost předložte ODMÚ Luhačovice s uvedenými přílohami a požadovanými doklady v dostatečném předstihu 
vzhledem ke stanovení správních lhůt (§ 71 zák. č. 500/2004 Sb.).  

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání se zpoplatňuje podle položky 36 písm. a) zák. č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích následovně: 
na dobu platnosti povolení: 10 dnů a kratší… 100,- Kč, 6 měsíců a kratší… 500,- Kč, delší 6 měsíců … 1000,- Kč.    

Poplatek je splatný před provedením úkonu, tj, při podání žádosti. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

Vyplní vlastník dotčené místní komunikace – obec       
 

VYJÁDŘENÍ    Č. j.       Dne         Vyřizuje 
      
 Se zvláštním užíváním – umístěním inženýrských sítí dle podané žádosti souhlasíme – nesouhlasíme za 
podmínek: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               ………………..…………………… 
                                                                                                                                                                       podpis, razítko 


