Městský úřad Český Brod

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Věc: žádost o zvláštní užívání místní komunikace pro umísťování, skládání a nakládání
věcí nebo materiálu nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací
(stav. materiál, zařízení staveniště, lešení, kontejnery, zboží, stojany na kola apod.)
V souladu s § 40 odst. 5 vyhl. MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, žádám tímto o vydání povolení zvláštního užívání místní
komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
ŽADATEL
Obchodní jméno: ……………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………...
Sídlo /adresa trvalého pobytu/: ……………………………………………………………………
IČ /datum narození/: ………………………………………………………………………………..
Kontaktní osoba a telefon: …………………………………………………………………………
email:

Důvod pro umístění, skládání ………………………………………………………………………………..
Místní komunikace - ulice ……………………………………………………………………………………
(chodník, zelený pás, vozovka)
před č.p. …………………………………………………………………………………………………
Požadovaná doba zvláštního užívání MK:
od ……………………………………. do …………………………………….
Odpovědná osoba za zvláštní užívání místní komunikace:
Jméno a příjmení ……………..………………………..…datum narození …………………........
Tel: .……………….... Bydliště ………………………………………………………………………..
Sídlo ……………………..……………………………………………… IČO ………………………..
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Vyjádření Technických služeb Český Brod:

Vyjádření Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín:

Datum:

Podpis žadatele, razítko:

Vysvětlivky:
U právnické osoby uvést: název nebo obchodní firma, adresa sídla, př. adresa pro doručování, IČ,
firma zastoupená kým
U fyzické osoby uvést: jméno, příjmení a datum narození, místo trvalého pobytu, př. adresa pro
doručování
U fyzické osoby podnikatelskou činností uvést: jméno, příjmení, adresu zapsanou v obchodním
rejstříku, př. adresu pro doručování, IČ
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