ŘEDITELSTVÍ SILNIC ZLÍNSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace
K majáku 5001, 761 23 Zlín
Žádost musí být vyplněna přesně podle živnostenského listu, výpisu z obchodního rejstříku (u podnikajících fyzických
a právnických osob) nebo osobních dokladů (u soukromých osob)

Žádost o souhlas se zvláštním užíváním silnice II. a III. třídy
(podle § 25 odst. 6 písm. c3) a e) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)
ŽADATEL (zhotovitel)
Obchodní jméno (příjmení, jméno) ..................................................................................................
Sídlo (adresa): ...............................................................................................................................
Dat. nar.:

1)

…………………...…..

IČ:

Telefon: …..….……………….……

2)

……………..…………… DIČ: 2)……………………..………

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

OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE - ZMOCNĚNEC (následující vyplnit pouze pokud za zhotovitele žádá jiná
osoba)
Obchodní jméno (příjmení, jméno) ..................................................................................................
Sídlo (adresa): ...............................................................................................................................
Dat. nar.:

1)

…………………...…..

IČ:

Telefon: …..….……………….……

2)

………………..…………… DIČ: 2)…………………..………

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

Zastoupení na základě ………………………………………………………….……………………………………………………
(plná moc, mandátní smlouva apod.)

OSOBA ODPOVĚDNÁ za průběh zvláštního užívání (určená zhotovitelem)
Příjmení, jméno: ............................................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................................
Dat. nar.:

1)

…………………….…...…..

Telefon: …..………………………….……

Vztah k žadateli (např. stavbyvedoucí firmy … ) ...............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INVESTOR STAVBY
Obchodní jméno (příjmení, jméno) .................................................................................................
Sídlo (adresa): ..............................................................................................................................
Dat. nar.:

1)

…………………...…..

Telefon: …..….……………………
Bankovní spojení:

2)

IČ:

2)

…………..…………… DIČ: 2)………………………………

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

……………………………………….……
(číslo účtu/kód banky)

1) vyplní fyzické osoby
2) vyplní právnické a podnikající fyzické osoby

……………………………………….…………….
(název banky)

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ
silnice č. …………………… k.ú. ……………………..…………………………. pozemek p.č. ……………………………
v termínu: ………………………………….…………………………………………………………………………………….……..
účel (důvod)……………………………………………………………………………………………………………….………………
název stavby (příp. pořádané akce) ………….……………………………………………………………………………….
………….………………………………………………………………………………………………………….

Vyplnit pouze v případě provádění prací v souvislosti s umístěním inženýrských sítí
Způsob realizace (technologie):
protlak – překop – podélný zásah – částečný zásah )*nehodící se škrtněte

jiný způsob (uvést jaký) ……………………………………………………………………………………………………………
rozsah zásahu v silnici (délka, šířka zásahu apod.)……….………………………………………………..………………
Rozhodnutí č. ……………………………………………… o umístění inž. sítí vydal příslušný silniční správní úřad
dne……………………….…..….. .
Před vydáním souhlasu ŘSZK k realizaci protlaku je nutné zaplatit ze strany investora u ŘSZK úhradu
za zvláštní užívání nemovitosti - za uložení inženýrské sítě do silničního tělesa – dle sazebníku
směrnice č. 5/2002. Tuto náhradu může investor po dohodě uhradit prostřednictvím zhotovitele
stavby. Faktura bude vystavena na investora – zhotovitele )*nehodící se škrtněte
Vyplnit v případě jiných fakturačních údajů:
Obchodní jméno (příjmení, jméno) ...................................................................................................................
Sídlo (adresa): ................................................................................................................................................
Dat. nar.:

1)

…………………...…..

IČ:

Telefon: …..….……………………

Bankovní spojení:

2)

2)

…………..…………… DIČ: 2)………………………………

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

……………………………………….…
(číslo účtu/kód banky)

……………………………………….…………….
(název banky)

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
-

-

-

Projektová dokumentace (realizační), ze které je zřejmé místo zvláštního užívání a způsob
řešení (situace stavby v měřítku 1:500, podélný řez protlakem nebo překopem. U částečných
zásahů, překopů a podélných zásahů do vozovky příčný řez, který bude obsahovat obnovení
konstrukčních vrstev ve vozovce v souladu s TP 146), situace přechodné úpravy provozu (DZ)
Výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu žadatele, odpovědné osoby (pokud
není zaměstnancem žadatele), oprávněného zástupce – zmocněnce (pouze u právnických
a podnikajících fyzických osob).
Plná moc (mandátní smlouva) pro oprávněného zástupce (zmocněnce) žadatele.

...............................................
(datum)

1) vyplní fyzické osoby
2) vyplní právnické a podnikající fyzické osoby

...............................................
(podpis)

