Město Kostelec nad Orlicí
zastoupené pověřeným odborem
správy majetku města
Palackého nám. 38
517 41 KOSTELEC N. ORL.

Razítko podatelny:

Žádost o vyjádření
1) Žadatel(é):
Jméno a příjmení (název) ............................................................................................................................................................................
Datum narození (IČO)

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

Adresa

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

Telefon
...........................................................................................................................................................................
2) Zmocněnec (zastupující na základě plné moci doložené k žádosti):
Společný zmocněnec pro doručování – dle § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Jméno a příjmení (název) ............................................................................................................................................................................
Datum narození (IČO)

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

Adresa

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

Telefon
..........................................................................................................................................................................
3) Žádáme vás o vyjádření/souhlas:
k předložené projektové dokumentaci
ke zvláštnímu užívání místní komunikace dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikací:
písm. a): přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž
rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy1
písm. b): užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla silničními motorovými vozidly,
jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší, než stanoví zvláštní právní předpis2
písm. c): užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku
pro:
1. zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným
způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci (dále jen „reklamní zařízení“),
2. umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo
opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště,
skládka stavebních hmot nebo paliva apod.),
3. provádění stavebních prací,
4. zřizování vyhrazeného parkování,
1
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
pozdějších předpisů.
2
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů

5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných
podobných zařízení,
6. audiovizuální tvorbu,
písm. d): umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho
druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech,
písm. e): pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí,
jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu,
písm. f): výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády
České republiky nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami
nebo gumovými obručemi,
písm. g): výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a
přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle
zvláštního právního předpisu3.
ke zřízení sjezdu z místní komunikace, která je ve vašem vlastnictví
obec Kostelec nad Orlicí ulice (část obce) ...................................................................... u/k/před čp. ...................................
na poz.č.parc. ............................................................................................................................................................................................................
katastrální území Kostelec nad Orlicí / Kostelecká Lhota
jiné ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………….……….
3) Označení místa:
Název (stavby) .........................................................................................................................................................................................................
obec Kostelec nad Orlicí ulice (část obce) ...................................................................... u/k/před čp. ...................................
poz.č.parc. ...................................................................................................................................................................................................................
katastrální území Kostelec nad Orlicí / Kostelecká Lhota
V ......................................................................................... dne ...........................................................................

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

jméno a příjmení /hůlkovým písmem/
podpis(y) žadatele(ů)
Vyjádření:
zašlete na výše uvedenou adresu
osobně převezmu
prosím předat na stavební úřad – životní prostředí

K žádosti se přikládá:
projektová dokumentace
zákres místa zvláštního užívání místní komunikace
zákres místa sjezdu z místní komunikace
3
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

