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SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 
Postup k vyřizování žádosti o souhlas k umístění inženýrských sítí do 
komunikací a ostatních pozemků v majetku Města Frýdlant 
 

1) Žadatel - investor před vydáním vyjádření – souhlasu Města Frýdlant k uložení inženýrských sítí 
do pozemků Města Frýdlant doloží tyto náležitosti: 
 

 žádost o umístění inženýrské sítě do pozemku Města Frýdlant včetně telefonického nebo 
E-MAILového kontaktu 

 projektovou dokumentaci nebo zjednodušený výkres k umístění inženýrské sítě do 
pozemku Města Frýdlant 

 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve dvou vyhotoveních, 
podepsanou za stranu žadatele – investora (budoucí oprávněný) 

 
2) Postup Města Frýdlant po doložení výše uvedených dokladů: 

 
 přijetí žádosti a její evidence 
 projednání smlouvy o smlouvě budoucí na nejbližším zasedání Rady města 
 stanovení výše náhrady za služebnost inženýrské sítě 
 podpis smlouvy o smlouvě budoucí  
 vydání vyjádření k umístění inženýrské sítě (pokud bude vše předloženo a schváleno) 

 
3) Na základě souhlasného vyjádření Města Frýdlant investor požádá MěÚ Frýdlant, 

odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, o povolení ke zvl. užívání místní 
komunikace dle § 25 odst. 6 písm. d) zák. č. 13/1997 Sb. k umístění inženýrské sítě. 
 

4) Před zahájením vlastní stavby požádá zhotovitel MěÚ Frýdlant, odbor dopravy, 
jako příslušný silniční správní úřad, o povolení k provádění stavebních prací na 
komunikaci dle § 25 odst. 6 písm. c)  bodu 3) zák. č. 13/1997 Sb.  
 

5) Před zahájením vlastní stavby požádá zhotovitel Město Frýdlant o vystavení 
protokolu o zásahu do silniční stavby a pozemků. 

 
6) Po dokončení stavby nebo příp. vydání kolaudačního souhlasu předloží investor 

Městu Frýdlant řádnou smlouvu o služebnosti inženýrské sítě ve třech vyhotoveních 

včetně geometrického plánu, předloží doklady o zaplacení stanovené výše 

náhrady a uhradí poplatek za zápis služebnosti do katastru nemovitostí. 

 



 
 

odbor kanceláře úřadu 
7) Po dokončení stavby předloží zhotovitel  protokol o zásahu do silniční stavby a 

pozemků.  

 
8) Postup Města Frýdlant po doložení výše uvedených dokladů: 

 
 místní šetření k ukončenému zásahu do komunikace 

 potvrzení protokolu – předání po ukončení stavby 

 
 


