
Odbor rozvoje a životního prostředí 
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 

telefon: 412 315 331 
mobil: 731 411 501    

e-mail: curgali@mesto-sluknov.cz 

ŽÁDOST 
o dodatečné povolení zvláštního užívání místní komunikace

z důvodu havárie vedení inženýrských sítí 

dle § 36 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, žádám (e) o 
vydání dodatečného povolení zvláštního užívání místní komunikace, z důvodu provedení nezbytně 
nutných prací vedoucích k bezprostřednímu odstranění havárie vedení 

ŽADATEL: 

1) právnická osoba

obchodní jméno: ……………………………………………………………………………………………… 

sídlo: …………………………………………………………………………………………………………… 

IČO: ……………………………………………………………………………………………………………. 

tel. (nepovinné): ………………………………………………………………………………………………. 

e-mail (nepovinné): …………………………………............................................................................... 

2) fyzická osoba

jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………….. 

adresa: ………………………………………………………………………………………………………… 

datum narození: ………………………………………………………………………………………………. 

tel. (nepovinné):  ……………………………………………………………………………………………… 

e-mail (nepovinné): …………………………………………………………………………………………... 

Adresa pro doručování: ……………………………………………………………………………………… 

Adresu pro doručování vyplňte pouze, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je 
adresa trvalého pobytu (sídla). 



Ve věci zastoupený (vyplňuje se pouze tehdy, pokud se žadatel nechá v řízení zastupovat a 
zmocněnec doloží plnou moc podepsanou žadatelem). Identifikační údaje se uvedou v rozsahu 
předchozího bodu 1) pro právnickou osobu nebo 2) pro fyzickou osobu: 

…………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………..……………………………...

............................................................................................................................................................. 

Pracovník odpovědný za průběh zvláštního užívání: 

jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………….. 

adresa: ………………………………………………………………………………………………………… 

telefon: ………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail (nepovinné): ………………………………………………………………………………………….. 

u právnických osob 

obchodní jméno: ……………………………………………………………………………………………… 

IČO: ……………………………………………………………………………………………………………. 

sídlo: …………………………………………………………………………………………………………… 

telefon (nepovinné): ………………………………………………………………………………………….. 

e-mail (nepovinné): …………………………………………………………………………………………... 

Druh inženýrské sítě: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Místo zásahu: (obec, ulice, číslo popisné, č. pozemkové parcely) 

místní komunikace: ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 



Termíny prací: 
Práce byly provedeny: od ……………………….    do ………………………………… 

Provizorní úprava:   do ………………………………… 

Koneční úprava:   do ………………………………… 

Rozsah zásahu: 
Délka výkopu:  ………………………..m 

Šíře výkopu:  ………………………..m 

V(e) …………………………………… dne……………………………………. 

………………………………………… 

     podpis a razítko 

NEPOVINNÉ ÚDAJE:

Poskytnutí nepovinných údajů je zcela dobrovolné. Vaše zde uvedené  údaje budou použity za 
účelem operativní a efektivní komunikace pro rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby a 
nebudou využity ani sdíleny jinak, než za tímto účelem. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat na 
Městském úřadě Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, e-mail: podatelna@mesto-sluknov.cz, 
tel. 412 315 331. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně 
osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je pro tento účel právně 
přípustné. Informace o zpracování osobních údajů městem Šluknov jsou uvedeny na adrese: 
https://www.mestosluknov.cz/cz/urad-zpracovani-osobnich-udaju.html.

………………………………………… 

     podpis a razítko 



Přílohy k žádosti: 

- plná moc (v případě zastupování žadatele), obsahující zákonné náležitosti určené v ust. § 33 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

- přehledný situační zákres s vyznačením místa havárie a rozsahu (m2) 

Upozornění: 

- dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích pol. č. 36 není vydání povolení ke 
zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie předmětem 
poplatku 

- místo provedení nezbytných prací musí vlastník vedení alespoň provizorně označit a 
zabezpečit 

- po dokončení zvláštního užívání místní komunikace bude vyúčtován poplatek za zábor 
veřejného prostranství v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Šluknov č. 1/2017 o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
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