Městský úřad Hranice
silniční správní úřad
U Pošty 182
351 24 Hranice

Podací razítko:

S/5

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo
podzemních vedení v silničním pozemku nebo na něm nebo na mostních objektech dle § 25) odst. 6) písm. d) zák. č.
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích § 40.
Žadatel:

(právnická osoba - název organizace, sídlo, IČO - doručovací adresa)
(fyzická osoba podnikající - jméno a příjmení, místo podnikání, IČO - doručovací adresa)
(fyzická osoba -jméno a příjmení, adresa, datum narozeni - doručovací adresa)
Žadatel souhlasí v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se
zpracováním osobních údajů pro účely vyřízení žádosti. Zpracováním osobních údajů se dle § 4, zák. č. 101/2000 Sb., rozumí zejména
shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření,
zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Žadatel prohlašuje, že byl informován o účelu a
době zpracování osobních údajů a dále i o správci, který bude s osobními údaji nakládat.
Osobní údaje uvedené v této žádosti jsem poskytl(a) dobrovolně a souhlasím,
aby byly Městem Hranice shromažďovány a zpracovávány, dokud tento souhlas
nevezmu zpět.
Podpis
Místo umístění (přesné určení místa - název ulice, parcelní čísla):

Inženýrské sítě:

Stanoviska zajišťuje silniční správní úřad - NEVYPLŇUJTE !!
Stanovisko k žádosti - (zástupce vlastníka dotčené pozemní komunikace):
V Hranicích, dne:

čj.:

Razítko a podpis

Příloha k žádosti:
-Grafická situace vymezující přesné určení místa, účelu zvláštního užívání
-Povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání - zákon 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
-Plná moc, popřípadě pověření
Podmínkou pro vydání rozhodnutí je uhrazení správního poplatku v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb.. o správních poplatcích vybíraných
správními orgány ČR. /Pokud žadatel není v souladu se zákonem od tohoto poplatku osvobozen/

