
                                                                                   

      
Městský úřad Frýdlant 
Odbor dopravy 
Tel.: 482 464 042 
Nám. T. G. Masaryka 37 
464 13 Frýdlant 
 

Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání komunikace 
 

(podle § 36 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) 
 
 

Žadatel – vlastník vedení (název, sídlo, IČ): 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Žádáme o povolení zvláštního užívání komunikace: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
z důvodu havárie na vedení (uveďte druh inženýrské sítě): 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) přesné určení místa (odkud kam silnice vede, případně její číslo, číslo pozemku) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) v obci (uvést názvy obcí, případně jejich části)  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
c) odhadovaný vliv zvláštního užívání (popř. ruchu tímto užíváním vyvolaného) na bezpečnost a plynulost 
provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na řešení vzniklé situace – vyberte správnou možnost 

 
1) při úplné uzavírce provozu 
2) při částečné uzavírce provozu (jestliže dochází k uzavření více jak poloviny jednoho jízdního pruhu 

nebo k omezení silničního provozu v průjezdném nebo průchozím prostoru nebo k omezení 
silničního provozu v délce větší než 50 m bez ohledu na šířku  nebo na dobu delší než 3 dny /a nejde 
přitom o úplnou uzavírku/ - postačí nedodržení jediné z uvedených podmínek) 

3) při omezení provozu v průjezdném prostoru komunikace (§ 27 vyhl. č. 104/1997 Sb.) 
 
Provádějící firma - zhotovitel  (název, sídlo, IČ): 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Termín uvedení komunikace do sjízdného stavu:  
 
--------------------------------------------------------------- 
 
Termín uvedení komunikace do původního stavu: 
 
--------------------------------------------------------------- 

 
 



  

              

Celkový rozsah zásahu do komunikace: _____________ m2 
 
Osoba odpovědná za zvláštní užívání (jméno, příjmení, adresa, tel., mob.): 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

V(e) _________________ dne _________________    Razítko, podpis:_______________________ 
 
 
 

 
 
K žádosti přikládám(e): 

• povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení 
zapotřebí podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve 
znění pozdějších předpisů) 

• kopii výpisu z obchodního rejstříku (osoby v něm zapsané) 
• snímek katastrální mapy s přesným vyznačením místa výkopu (výkopů) 
• vyjádření vlastníka nebo majetkového správce dotčené komunikace 


