OBEC ROKYTNICE
Rokytnice 143, 751 04 Rokytnice
tel.: 581 211 837, obec@obecrokytnice.cz

ŽÁDOST
o povolení zvláštního užívání komunikace,
(podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů)

Žadatel: (stavebník - vlastník nemovitosti, nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti)
a) fyzická osoba uvede:
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popř. jinou adresu pro
doručování,
kontakt - telefon, e-mail:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) právnická osoba uvede:
název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla popř.
jinou
adresu pro doručování, kontakt – telefon, e-mail
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....…
zastoupen v plné moci: (údaje dle bodu a) nebo b))
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Žádost o povolení k zvláštnímu užívání komunikace
název akce: .................................................................................................................................
místo užívání: …………………………………………………………………………………………
účel užívání: …………………………………………………………………………………………..
/umístění inženýrských sítí, provádění stavebních prací - překop, protlak, umísťování,

skládání a nakládání věcí nebo materiálu/
termín užívání: ……………………………………………………………….
rozsah užívání /m2 .............................................................................................
odhad vlivu zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost silničního provozu:
…………….................................................................................................................................

V Rokytnici dne: ……………………….........
……………………..
podpis žadatele
K žádosti je nutné doložit:
- situační plánek se zakreslením místa
- zjednodušená projektová dokumentace
- technická zpráva u zásahu do komunikace
- v případě, že zvláštní užívání ovlivní bezpečnost nebo plynulost silničního provozu
- vyjádření Magistrátu města Přerova, odboru stavebnímu a silničnímu správnímu úřadu
- v případě zastupování plnou moc
Informace pro žadatele:
V případě zastupování žadatele, bude předložena plná moc v písemné úpravě dle stanovení §
33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. Pokud je
připojovaný pozemek v podílovém vlastnictví více osob nebo SJM, žádost mohou podat
společně nebo jeden z nich a připojí písemný souhlas ostatních spoluvlastníků.
Za vydání povolení – (rozhodnutí ve správním řízení) je fyzická nebo právnická osoba
povinna v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položka 36 odst. c, zaplatit správní poplatek ve výši :
do 10 dní: 100,- Kč
nad 10 dní – 6 měsíců: 500,- Kč
nad 6 měsíců: 1000,- Kč
Tento poplatek je splatný buď při přijetí podání (žádosti) nebo později, vždy však před
provedením úkonu, nebude-li poplatek na základě výzvy zaplacen ve lhůtě 15 dnů, správní
úřad zahájené řízení zastaví.

Poplatek vybere správní orgán v hotovosti
Poplatek byl zaplacen dne ........................................................
číslo pokladního dokladu ..........................................................

Poučení k žádosti – ochrana osobních údajů:
1. Obecní úřad Rokytnice Vás informuje, že Výše uvedené osobní údaje jsou
shromažďovány pro plnění zákonem uložených povinností a to na základě § 3019
zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích.
2. Důvodem vedení osobních údajů je zájem žadatele o připojení, zrušení nebo změnu
připojení sousední nemovitosti nebo pozemní komunikace na místní komunikaci, což by
bez poskytnutí výše uvedených osobních údajů nebylo možné.
3. Vaše osobní údaje budou poskytnuty pouze příjemcům, jimž jsme je povinni poskytovat
na základě příslušných právních předpisů ( Policie ČR, Magistrát města Přerova, Obec
Rokytnice).
4. Vaše osobní údaje budeme evidovat po dobu trvání zpracování a evidence žádosti – do
doby vyřazení příslušných dokumentů v souladu se spisovým a skartačním řádem Obec
Rokytnice.
5. Vaše osobní údaje jsou vedeny a zabezpečeny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016,
obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

