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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: Smetanova 2015/7, přízemí 
tel.: +420 581 268 111 – ústředna 
fax: 420 581 268 697 
www.prerov.eu 
 

Ž Á D O S T 
o změnu povolení zvláštního užívání pozemních komunikací  

podle § 25 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
 
ŽADATEL: 
 
Jméno a příjmení (název nebo obchodní firma):  
 
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum narození (IČ): ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Místo trvalého pobytu (adresa sídla):  
 
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Jiná adresa pro doručování:  
 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon:  ……………………………………………………   e-mail: …………………………………………………………… 
 
ZÁSTUPCE ŽADATELE  (vyplnit pouze žádá-li za žadatele jiná osoba) 
 
Jméno a příjmení (název nebo obchodní firma): ……………………………………………………………………………… 
 
Datum narození (IČ): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Místo trvalého pobytu (adresa sídla): ………………………………..…………………………………………………………………………………… 
 
Jiná adresa pro doručování: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon: ……………………………………………………..  e-mail: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Zastoupení na základě (plná moc, mandátní smlouva apod.) ……………………………………………………………………………….. 
 
 
ÚDAJE O PŘEDMĚTU ŽÁDOSTI: 
 
 
Účel, odůvodnění změny 
 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Povoleno rozhodnutím č.j. ……………………………………………….ze dne: ……………………………………… 
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Místní komunikace (přesné určení místa)  
 
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  ……………………………………………………           ………………………………………………………………… 
                razítko, podpis žadatele 
 
 
 
 
Poznámka: 
-  před vydáním rozhodnutí je třeba uhradit správní poplatek dle pol. 36 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  
Od poplatku je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť 
těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P 
 
PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI: 
- situace umístění 
- výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele, zástupce žadatele, zodpovědné 
osoby (pokud tato není zaměstnancem žadatele) 
- plná moc (mandátní smlouva) pro zástupce žadatele 
 
- jiné: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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