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Magistrát města Přerova 

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu 

Oddělení dopravně správních agend 

Bratrská 34 

750 11 Přerov 2 

pracoviště: nám. T.G.Masaryka 16, 2. poschodí 

tel.: +420 581 268 111 – ústředna 

fax: 420 581 268 697 

www.prerov.eu 

 

Ž Á D O S T 
o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací za účelem provádění 

stavebních prací 

podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,             

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

ŽADATEL (osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání 

komunikace povoleno – zhotovitel stavebních prací): 

 

Název nebo obchodní firma (fyzická osoba uvede jméno, příjmení): …………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IČ (fyzická osoba uvede datum narození): ………………………………………………………………………. 

 

Adresa sídla (fyzická osoba uvede místo trvalého pobytu): ……………………………………………. 

 

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

 

Jiná adresa pro doručování: ………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

Telefon:  ……………………………………………………   e-mail: ……………………………………………………….. 

 

 

ZÁSTUPCE ŽADATELE  (vyplnit pouze žádá-li za žadatele jiná osoba) 

 

Název nebo obchodní firma (fyzická osoba uvede jméno, příjmení): …………………………………………………….. 

 
IČ (fyzická osoba uvede datum narození): ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresa sídla (fyzická osoba uvede místo trvalého pobytu): …………………………………………………………………………………… 
 
Jiná adresa pro doručování: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………………..  e-mail: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Zastoupení na základě (plná moc, mandátní smlouva apod.) ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 

ÚDAJE O PŘEDMĚTU ŽÁDOSTI: 

 

Název stavby  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Způsob realizace (jaký druh stavebních prací – protlak, překop apod.) ……………………………. 

 

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

 

Účel (důvod) stavebních prací  …………………………………………………………………………………………….. 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Silnice č. ……………………………………………………  pozemek parc.č. v k.ú. ………………………………….. 

 

 

Místní komunikace ul. …………………………………………………………………………………………  v Přerově. 

 

Přesné určení místa (staničení silnice, u domu č.o. apod.) ……………………………………………….. 

 

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

 

Doba (termín) provádění stavebních prací  ………………………………………………………………………… 

 

Termín konečné úpravy silnice po provedených stavebních pracech ……………………………….. 

 

Odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném 

úseku komunikace a návrh na řešení vzniklé situace 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rozhodnutí o umístění inženýrských sítí v silničním pozemku vydal (pokud toto 

rozhodnutí bylo vydáno) 

Magistrát města Přerova (kdy, číslo rozhodnutí) ………………………………………………………………. 

 

 

Osoba, která bude zodpovídat za průběh zvláštního užívání – určena žadatelem  

 

Jméno a příjmení (právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu): ………………………. 

 

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

 

Datum narození (právnická osoba uvede IČ): ………………………………………………………………….. 

 

Místo trvalého pobytu (právnická osoba uvede adresu sídla):  ……………………………………….. 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon:   ………………………………………………….. e-mail:  …………………………………………………………. 

 

 

 

 

Datum:  ………………………………………………………….   ………………………………………………………………… 

                razítko, podpis žadatele 

 

 

 
 

Poznámka: 

-  před vydáním rozhodnutí je třeba uhradit správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb.   

o správních  poplatcích na účet Statutárního města Přerova. 

 - povolení na 1-10 dnů  100,- Kč 

 - povolení na dobu 6 měsíců  500,- Kč 

 - povolení na dobu delší          1000,- Kč  
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PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI: 

- výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele, zástupce žadatele, zodpovědné 

osoby (pokud tato není zaměstnancem žadatele) 

- plná moc (mandátní smlouva) pro zástupce žadatele 

- projektová dokumentace ze které je zřejmé přesné místo a způsob provádění 

stavebních prací  

- povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové 

povolení  zapotřebí podle zvláštních předpisů 

- stanovení dopravního značení, pokud je zvláštním užíváním vyvolána jeho potřeba nebo 

změna 

- stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů 

- jiné: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 


