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. c1) a § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění pro
•

umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch
a jiných podobných zařízení
(žádost musí být vyplněna u právnických nebo podnikajících fyzických osob přesně podle výpisu z obchodního rejstříku nebo
živnostenského listu)

ŽADATEL (zřizovatel, provozovatel RZ)
Obchodní jméno (příjmení, jméno) ………………………………………………………………………………………………
Sídlo (adresa) ……………………………………………………………………………………………………………………….
IČO: 1) ……………………………..

Dat.nar.: 2)…………………………………………………..

Telefon: ...………………………….

E-mail (nepovinné):……………………………………….

Povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvl.užívání …………………………………………………
(uvést kým a kdy vydané)

Zvláštní užívání – UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZNENÍ
Místní komunikace číslo: ………………………………

název : ………………..…………………….…………...

evidenční číslo1): ………………………………………….

vzdálenost od osy komunikace (m): ………………….

k.ú.: ………………………………………………………...

parc.číslo (dle KN): ………………… LV …………..

vpravo – vlevo2) ve směru: ………………………………

ochranné pásmo: ano – ne 2), 3)
zvláštní užívání: ano – ne 2), 4

Odhad vlivu (popř. vyvolaného ruchu) zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku
komunikace (i změnu dopravního značení)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Návrh řešení vzniklé situace ………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE (vyplnit pouze pokud za zřizovatele žádá jiná osoba)
Obchodní jméno (příjmení, jméno) ………………………………………………………………………………………………...
Sídlo (adresa) ………………………………………………………………………………………………………………………...
IČO: 1) ……………………………..

Dat.nar.: 2)………………………………………………….

Telefon:…………………………….

E-mail (nepovinné):……………………………………….

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

------------------------------------------------------------1) vyplní právnické a podnikající fyzické osoby
2) vyplní fyzické osoby

moc, mandátní smlouva apod.)

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
- Situace umístění RZ s vyznačením vzdálenosti od osy komunikace a hranic pozemků
- Náčrt nebo fotografie okolí (nemovitosti) prokazující vhodnost začlenění RZ do prostoru
- Souhlas dopravního inspektorátu, Policie ČR Zlín (v případě možného vlivu na bezpečnost a plynulost silničního
provozu) – po předložení řádně zpracované projektové dokumentace (přehledná situace umístění RZ + náčrt – viz
výše) zajistí odbor dopravy MěÚ Luhačovice.
- Souhlas vlastníka pozemní komunikace (obce, resp. správce) 4), pokud se jedná o zvláštní užívání dle zák. č.
13/1997 Sb., v platném znění.
- Souhlas vlastníka nemovitosti, na které má být RZ umístěno, doplněn ověřeným výpisem z KN a geometrickým
plánem event. kopií katastrální mapy.
- Výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu žadatele.
- Plná moc (mandátní smlouva) zmocněné osoby.

Datum

………………………………….

…………………………………………
podpis, razítko

UPOZORNĚNÍ
Žádost předložte ODMěÚ Luhačovice s uvedenými přílohami a požadovanými doklady v předstihu vzhledem ke
stanovení správních lhůt (§ 71 zákona 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.
.
Poznámky
1) vyplnit pouze pokud již bylo v minulosti přiděleno
2) nehodící se škrtnout
3) ochranné pásmo u místních komunikací I. třídy je 50 m od osy vozovky, u místních komunikací II. třídy 15 m od osy vozovky
4) o zvláštní užívání se jedná, pokud je RZ umístěno na silničním pozemku (přesně určí správce dotčené komunikace)

Vyplní vlastník dotčené pozemní komunikace – obec

VYJÁDŘENÍ

Čj.

Dne

Vyřizuje

Předmětné reklamní zařízení je – není zvláštním užíváním místní komunikace ……………………………….
V úseku od ………………………………………..… do ………………………………. …………….
Se zvláštním užíváním – umístěním reklamního zařízení dle podané žádosti souhlasíme – nesouhlasíme za
podmínek:

………………………………
podpis, razítko

