Obecní úřad Šenov u Nového Jičína
silniční správní úřad
Dukelská 245
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel: 556 707 952, 556 704 250
e-mail: obec@senovunovehojicina.cz

ŽÁDOST - umístění inženýrské sítě do silničního pozemku

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, za účelem umístění
inženýrských sítí a jiných podzemních vedení v silničním pozemku
parcelní číslo: ……………………………………………………………………………….……, k. ú.: Šenov u Nového Jičína
místní komunikace: …………………………………………………………………………………………………...…..………….….
za účelem uložení nadzemní/podzemní 1) sítě: ………………….………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
v rámci stavby: ...…………………………………………………………………………………………………………......…………..

Žadatel: Právnická osoba / Fyzická osoba 1)
Název / Jméno 1): ……………………………………………………………………..…………………………..……….…………………
IČ / Datum narození 1): …………………………………………
Sídlo společnosti / Adresa 1): …………………………………………….………..…………………………………………..……….
Telefon, e-mail: …………………………………………………………………………………………….…………………………………
Zástupce žadatele - zastoupení na základě plné moci:
Název / Jméno 1): ………………………………………………………………………………………………………….…………………
IČ / Datum narození 1): ……………………….…………………..
Sídlo společnosti / Adresa 1): …………………..……………………………………………………………………………..……….
Telefon, e-mail: …………………………………..…………………….……………………………………………………………………

Datum: ……………………………

1)nehodící se škrtněte

Podpis žadatele (razítko): ………………..…………………

Přílohy žádosti:
- projektová dokumentace
- živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají podnikající fyzické osoby)
- výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby)
- v případě umístění inženýrských sítí a jiných podzemních vedení v místních komunikacích I. a II.
třídy je nutný souhlas vlastníka/správce uvedených místních komunikací, Obec Šenov u Nového Jičína,
Dukelská 245, Šenov u Nového Jičína

- v případě, že zvláštní užívání může ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu je nutný
souhlas Policie ČR, DI Nový Jičín, Svatopluka Čecha 1217/9, Nový Jičín
- plná moc (v případě zastoupení)

Správní poplatek:
Výše správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů – položka 36 za vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace – uložení sítě
v silničním pozemku činí 1000 Kč. Správní poplatek lze uhradit v hotovosti nebo bezhotovostně na
pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet č. 1766587399/0800 u ČS, VS: 1361. Správní
poplatek uhraďte na výzvu silničního správního úřadu.

