
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  LÁZNĚ BĚLOHRAD 

Stavební odbor – silniční správní úřad 

náměstí K. V. Raise 35       

507 81 Lázně Bělohrad 

stavebni@lazne-belohrad.cz                                             

 

 

 

 

Žádost o povolení  zvláštního užívání komunikace – užití 

místní komunikace pro umísťování a provozování 

reklamních poutačů typu „A“ 

V souladu s ust. § 25, odstavce 6, písmena c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, žádám(e) o vydání povolení zvláštního užívání komunikace 

ŽADATEL: 

Jméno a příjmení / název................................................................................................ 

Nar./ IČ............................................................................................................................. 

Adresa / sídlo.................................................................................................................... 

Telefon.............................................................................................................................. 

ZMOCNĚNEC (zastupující na základě plné moci doložené k žádosti): 

Jméno a příjmení / název................................................................................................ 

Nar./ IČ............................................................................................................................. 

Adresa / sídlo.................................................................................................................... 

Telefon.............................................................................................................................. 

 

PŘESNÉ URČENÍ MÍSTA (číslo popisné nemovitosti nebo jiná lokalizace místa, 

označení místní komunikace, parcelní čísla pozemků, popř. bližší specifikace, situace – 

nákres) 

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

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

DRUH A POPIS UMÍSŤOVANÉ REKLAMY (příp.nákres)...................................... 

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

V TERMÍNU: OD:.............................................DO:........................................ 

V ROZSAHU:...........................................m2 

ODPOVĚDNÁ OSOBA (jméno, příjmení, adresa, telefon,datum narození – resp. název, 

sídlo, telefon a IČ)................................................................................................................... 

Razítko podatelny: 



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

 

ŽÁDOST SE PODÁVÁ MINIMÁLNĚ 30 DNŮ PŘED ZAPOČETÍM ZVLÁŠTNÍHO 

UŽÍVÁNÍ KOMUNICE! 

 

Přílohy k žádosti:  

1) Souhlas vlastníka dotčené komunikace (u místních komunikací vyjádření města Lázně 

Bělohrad, náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad, odbor investic a správy majetku, 

tel. č. 493035145, v případě, že nebude předložen, správní orgán si jej na příslušném odboru 

vyžádá, ale je nutné počítat s prodloužením lhůty k vyřízení žádosti)  

2) U právnických osob i fyzických osob podnikajících kopii výpisu z obchodního rejstříku 

nebo kopii živnostenského listu. 

3) Za žadatele může provádět právní úkony (např. vedoucí k nabytí právní moci) pouze osoba 

uvedená ve výpisu z obchodního rejstříku jako statutární zástupce nebo osoba k tomuto účelu 

pověřená plnou mocí. 

 

 

 

Poznámka: 

 

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace je zpoplatněno dle zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, správním poplatkem ve výši 100,- Kč na dobu platnosti 

10 dní a na dobu kratší než 10 dní, ve výši 500,- Kč na dobu platnosti 6 měsíců a dobu kratší 

než 6 měsíců, ve výši 1000,- Kč na dobu platnosti delší než 6 měsíců (položka 36 a) 

sazebníku). Zvláštní užívání možno ze zákona povolit max. na 5 let. 

Částku uhraďte na účet č. 19-2220541/0100, VS 13610265 nebo v pokladně Městského úřadu 

Lázně Bělohrad. 

 

Na území města Lázně Bělohrad platí Obecně závazná vyhláška města č. 4/2019, o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství, podle které se ještě účtují sazby 

místních poplatků za užívání veřejného prostranství (odbor vnitřních věcí, Veronika 

Festová, DiS., tel. 493792261 - ohlášení poplatkové povinnosti).   

 

Beru na vědomí skutečnost, že podáním žádosti bude zahájeno správní řízení a jako žadatel 

budu účastníkem tohoto řízení. Tímto se zároveň vzdávám práva vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

 

 

 

 

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

Datum  Podpis (razítko) 

 


