OBEC DOBŘEJOVICE
NA NÁVSI 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 ŘÍČANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD
Žádost o vydání povolení zvláštního užívání komunikace dle §25 zákona
č.13/1997 sb., o pozemních komunikacích v platném znění
Podací razítko OÚ Dobřejovice 1)

Žadatel/ka vyplní čitelně tiskacím písmem silně
orámované části formuláře
Žadatel:

Příjmení:2)

Jméno:2)

Obchodní název, obchodní firma:3)

Telefon:

Adresa trvalého pobytu nebo sídlo právnické osoby či místo podnikání: 2)3)
Adresa pro doručování písemností:4)

Datum narození (IČO):

Údaje potřebné k vydání povolení o zvláštním užívání komunikace:

Dotčená komunikace:
Bude dotčeno –

vozovka

–

chodník

–

zeleň 5)

Velikost záboru:
Termín od
do
Jméno zodpovědného pracovníka žadatele:
Důvod:

tel:

K žádosti je nutno dále doložit následující dokumenty:
a)
okótovaná situace s vyznačením rozsahu záboru
b)
odsouhlasený návrh dopravního značení (od Policie ČR) a „stanovení přechodné úpravy
provozu“ (SÚ odbor dopravy) - pouze pokud ZUK ovlivní bezpečnost nebo plynulost
silničního provozu
c)
kopie stavebního povolení (ohlášení apd.), je-li dle stavebního zákona vyžadováno
d)
aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list 3)
e)
doklad o zaplacení správního poplatku
f)
další doklady dle potřeby správního orgánu

V Dobřejovicích
........................................
podpis žadatele

OÚ Dobřejovice, Na Návsi 26, IČ 00240141

Úř. hodiny Po, St. 14,00-18,00

tel./fax 323 637 112, tel. 323 603 310, mobil 725 021 828
Komerční banka, a.s. Havlíčkova 13, Praha 1
č. účtu: 6122-201/0100

e-mail: obec.dobrejovice@ volny.cz
ou_dobrejovice@volny.cz

OBEC DOBŘEJOVICE
NA NÁVSI 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 ŘÍČANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD
O vydání rozhodnutí rozhodne obec do 30 dní od podání žádosti na podatelnu Obecního úřadu
v Dobřejovicích, Na Návsi 26, 251 01 Dobřejovice. Ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od
podání žádosti.

Poznámka: Ve smyslu Obecně závazné vyhlášky obce Dobřejovice o místních poplatcích
v platném znění, je nutno požádat o vyměření místního poplatku za zábor veřejného prostranství.
Správní poplatek za vydání povolení k zvláštnímu užívání komunikace je stanoven zákonem č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 36 písm. a) dle doby
platnosti povolení:
10 dní a na dobu kratší než 10 dní
100,- Kč
6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců
500,- Kč
delší než 6 měsíců
1.000,- Kč
Vysvětlivky:
1) vyplní OÚ Dobřejovice
2) vyplní fyzická osoba
3) vyplní právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel
4) uveďte, je-li jiná, nežli adresa trvalého pobytu, nebo sídla právnické osoby či místa podnikání
5) nehodící se škrtněte

Bližší vysvětlení výkladu ohledně povolení zvláštního užívání komuniace hledejte na Portál veřejné
správy České republiky na stránkách
OÚ Dobřejovice, Na Návsi 26, IČ 00240141
Úř. hodiny Po, St. 14,00-18,00
tel./fax 323 637 112, tel. 323 603 310, mobil 725 021 828
Komerční banka, a.s. Havlíčkova 13, Praha 1
č. účtu: 6122-201/0100

e-mail: obec.dobrejovice@ volny.cz
ou_dobrejovice@volny.cz

