
Věc: žádost o zvláštní užívání silnice (MK)- umístění inženýrských sítí, vedení všeho 
druhu 

  Obchodní jméno: …………………………………………………………………………………… 
  Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………... 
  Sídlo /adresa trvalého pobytu/: …………………………………………………………………… 
  IČ /datum narození/: ……………………………………………………………………………….. 
  Kontaktní telefon: …………………………………………………………………………………… 

Místní komunikace  

Silnice  č.…………………………………………….. Ulice ………………………………………. 

Místo (obec, ul.) ....................................................................................................................... 
+) pro větší počet dotčených MK přikládáme přílohou jejich samostatný seznam 

Účel umístění, druh vedení ..................................................................................................... 

Umístění vedení v silničním pozemku: +) 
1) příčné křížení
2) podélné umístění

♦ ve středovém dělicím pásu
♦ ve vozovce komunikace
♦ v chodníku

Navržený způsob uložení vedení: +) 
♦ protlak, podvrt
♦ tunelování
♦ otevřeným překopem
♦ rozkopáním

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

  V souladu s § 40 odst. 4 a 5 vyhl. MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, žádám tímto přípisem o vydání povolení zvláštního užívání místní 
komunikace podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, pro potřebu územního řízení , popř. stavebního, k umístění inženýrských sítí: 

Ž A D A T E L 
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Důvod podélného umístění vedení do silničního pozemku, na mostní objekt: +) 

- neúměrné náklady na umístění vedení mimo silniční pozemek

- zpracovatelem je vyloučena možnost jiného technického řešení
(nedostatečný prostor, umístění jiných inž. sítí apod.)

Zodpovědná osoba za zvláštní užívání  komunikace: 

Jméno a příjmení...........................................................  datum narození ................................. 

Tel.: .............................................. … Bydliště ……………………………………………………... 

Sídlo ........................................................................................ IČO .......................................... 

Datum:    Podpis, razítko: 

Přílohy: 
♦ situační podklady s dispozičním, okótovaným umístěním vedení v tělese místní

komunikace, silnice (realizační projektová dokumentace)
♦ u silnic II. a III.třídy  vyjádření KSÚS Stř. kraje p.o.
♦ u  místních komunikací  vyjádření příslušné obce  -  v Českém Brodě vyjádření odboru

rozvoje MěÚ
♦ plná moc v případě zastupování

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 

 +) podtrhněte, vyznačte 
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