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Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace v obci Kamenice 
podle  

§ 25 odst 6, písm. c3) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění -
provádění stavebních prací

§ 25 odst 6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění – umístění
inženýrských sítí

ŽADATEL 

Obchodní jméno / jméno a příjmení: _________________________________________________________ 

Sídlo / adresa trvalého pobytu: _________________________________________________________ 

IČ / datum narození:  _________________________________________________________ 

Kontaktní telefon a e-mail:  _________________________________________________________ 

INVESTOR (není-li shodný se žadatelem) 

Obchodní jméno / jméno a příjmení: _________________________________________________________ 

Sídlo / adresa trvalého pobytu: _________________________________________________________ 

IČ / datum narození:  _________________________________________________________ 

Kontaktní telefon a e-mail:  _________________________________________________________ 

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ 

Komunikace č.: _________________________________________________________ 

Pozemek parc.č.: _________________________________________________________ 

Katastrální území:  _________________________________________________________ 

Stavba: _________________________________________________________ 

Způsob realizace: protlak  překop  podélný zásah  jiné 

_________________________________________________________ 

Termín realizace: _________________________________________________________ 

Dodavatel:  _________________________________________________________ 

Adresa dodavatele: _________________________________________________________ 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU 
Silniční správní úřad 

OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE 
Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice,  251 68 Kamenice,   IČ: 00240273 
tel.: 323 673 105, e-mail: podatelna@obeckamenice.cz, datová schránka f6ibnuh 
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IČ dodavatele:  _________________________________________________________ 

Zodpovědná osoba:  _______________________________tel.:_______________________ 

Velikost záboru (odhad): __________m2, povrch překopu: ______________________________ 

Průchod pěších: bude omezen ano ne částečně 

Průjezd vozidel: bude omezen ano ne částečně 

Povrch komunikace bude uveden do původního stavu nejpozději do: ____________________________ 

Smlouva o věcném břemeni č.: ________________________     ze dne: _____________________________ 

Souhlas s všeobecnými podmínkami pro vstup do komunikací podepsán dne: ______________________ 

______________________________ ____________________________ 

Datum  podpis a razítko žadatele 

Vyjádření vlastníka dotčené komunikace podle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. 

Souhlas se zvláštním užíváním místní komunikace je vydáván za těchto podmínek: 

______________________________ ____________________________ 

Datum  podpis a razítko odp. pracovníka 

Přílohy k žádosti: 

Smlouva o věcném břemeni s obcí Kamenice 

Souhlas Policie ČR DI Praha venkov – jih, Masarykovo něm. 708, 251 64 Mnichovice 

Projektová dokumentace (situace) s vyznačením místa zvláštního užívání 

Výpis z OR nebo živnostenského rejstříku projektanta a dodavatele 

Plná moc v případě zastoupení 

Pozn.: Za vydání rozhodnutí se vybírá dle zákona 634/2004 Sb., správní poplatek ve výši: 

   - 10 dní a na dobu kratší než 10 dní  Kč      100 

   - 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců  Kč      500 

   - delší než 6 měsíců                                 Kč    1 000 
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