
Žádost laskavě vyplňujte čitelně, pokud možno hůlkovým písmem.

1) Žadatel :

2) Místo zamýšleného zvláštního užívání pozemní komunikace :

 - obec/místní část: k.ú.:

 - číslo silnice:

3)

4) od: do:

5) Plocha PK potřebná pro zvláštní užívání : m2

6) Uzavírka pozemní komunikace : *   příslušnou kolonku označte křížkem

  nežádáme o povolení uzavírky pozemní komunikace

  částečné   úplné uzavírky pozemní komunikace

 - vymezení uzavíraného úseku pozemní komunikace (staničení, místopisný průběh):

  žádáme o povolení    

Důvod zamýšleného zvláštního užívání pozemní komunikace :
(např: umístění materiálu, předmětů, zařízení, kontejneru nebo lešení z důvodu …)

A POVOLENÍ UZAVÍRKY PK

Termín zvláštního užívání PK :

 - bydliště/sídlo:

- vymezení předmětného úseku pozemní komunikace podle místopisného průběhu (např.: před domemčp., u
pozemku p.č. …), případně podle označení vzdálenosti v km a m od začátku dotčené komunikace ("staničení") :

 - datum narození u fyzické osoby:      IČO u právnické osoby:

 - jméno/název:     telefon

(silnice II. a III. t řídy)
(v souladu s ust. § 24 a § 25 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

a § 39 a § 40 vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zák.č. 13/1997 Sb., v platném znění)

Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor VŽP, odd. speciálních činností
Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ PK
UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLU, KONTEJNERU, LEŠENÍ



 - návrh trasy objížďky v případě úplné uzavírky PK (nutno doložit grafické znázornění navrhované trasy):

7)

V dne

•

•

•

•

•

grafický návrh objízdné trasy (v případě úplné uzavírky)

(jméno, příjmení, funkce, adresa bydliště, telefon)

silnice II. a III. třídy - Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště

Nedílnou součástí žádosti jsou následující přílohy :

grafické znázornění místa zvláštního užívání PK

Osoba odpovědná za organizování, zabezpečení a průběh zvláštního užívání komunikace:

souhlas vlastníka / správce dotčené pozemní komunikace

písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR ke stanovení dopravního značení v 
místě uzavírky a na trase objížďky (v případě částečné nebo úplné uzavírky)

návrh přechodného dopravního značení (v případě částečné nebo úplné uzavírky)

Podpis a razítko žadatele


