
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 - umístění inženýrských 

sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho 

druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních 

objektech  
(Zvláštní užívání dle § 25, odstavce 6, písmena d) 

 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn) 

 

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 silnice, označení místní komunikace, parcelní čísla 

pozemků, popř. bližší specifikace)................................................................................... 

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

PRO STAVBU................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

DOBY ŽIVOTNOSTI UŽÍVÁNÍ................................................................................…. 

ZPŮSOBU JEHO 

REALIZACE…………..…………………………………................….....................................

.................................................................................................... 

Razítko podatelny: 



DRUH VEDENÍ V DÉLCE (m) 

Vodovodní  

Kanalizační  

Plynovodní  

Elektrické  

Telefonní  

Teplovodní  

Televizní  

Optické  

Jiné..................................  

 

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)  Odhadovaný vliv zvláštního užívání (popřípadě ruchu tímto užíváním vyvolaného) na     

bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na řešení vzniklé 

situace. 

3) Situační mapa s vyznačením trasy včetně okótování a podrobný technický popis zásahu 

(např. hloubka výkopu, technologie). 

4) 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: 

Povolení slouží jako podklad pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pro 

povolení samotných stavebních prací je třeba požádat o zvláštní užívání pozemní komunikace 

dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona o pozemních komunikacích. 

 

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

634/2004 Sb., o správních poplatcích, správním poplatkem ve výši 1000,- Kč (položka 36 a) 

sazebníku). 

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

Lázně Bělohrad. 

 

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace předkládá silničnímu správnímu úřadu ten, 

v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání komunikace povoleno, tj. 

vlastník inženýrské sítě.  

 

 

 



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) 


