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V: ………………………………...
Dne: ……………………………...

Městský úřad Jindřichův Hradec                  
Odbor dopravy                     
Janderova 147/II, 377 22 Jindřichův Hradec


Žádost o změnu vydaného povolení 
( dle § 25, odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění )

zvláštního užívání podle § 25 odst. (6), písm. c, d, e, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ve smyslu § 40 odst. 5 a odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

 
Žadatel  -   jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat,       jeho  rodné  číslo  a  adresu bydliště ( u fyzických osob – podnikatelé a u právnických       osob obchodní jméno, sídlo a IČO ) 

Fyzická osoba : 
	Jméno ……………………………….. Příjmení ……………………………………. ............
	Datum nar. …………………………. Adresa bydliště ……………………………...............
……………………………………...... tel.  spojení …………………………………............... 

Právnická osoba: 
Obchodní jméno ( podle výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu) :  
…………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………..............
Sídlo ( podle výpisu z obchodního rejstříku) :                                                       
      …………………………………………………………………………………………........
IČO : .................................................. tel. spojení : .................................................................. 


Přesné  určení  změny  vydaného  povolení  ( místa, účelu, doby zvláštního užívání)         nebo  způsobu  jeho  realizace ( jaký druh  stavebních  prací, jaký způsob prodeje a       v jakém zařízení, jaký rozsah akce)

Změny vydaného povolení č.j. …………………........... ze dne  ...........................            

	Změn místa ( rozsahu) zvláštního užívání ( popis + situace) : 

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

Změna účelu zvláštního užívání : 
    …………………………………………………………………………………........
     ……………………………………………………………………………………...

	 Změna doby zvláštního užívání, požadovaný termín 

od ……………… do ...............




Změna  způsobu  realizace  zvláštního  užívání  ( jaký  druh  stavebních  prací,  jaký  způsob prodeje a v jakém zařízení, jaký rozsah akce) : 
..................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Odůvodnění požadované změny : 
..................................................................................................................................
......................................................................................................................................


Odhadnutý vliv zvláštního užívání ( popřípadě ruchu tímto  užíváním vyvolaného) na bezpečnost a plynulost silničního provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na  řešení vzniklé situace : 
..................................................................................................................................
......................................................................................................................................



Povolení  k provozování  předmětu  činnosti  v  rámci  zvláštního  užívání, pokud je     takové povolení  zapotřebí   podle  zvláštních  předpisů ( např.  zákona č.  455/1991      Sb. o  živnostenském podnikání ( živnostenský zákon v platném znění) :  viz příloha 




Stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních    předpisů 
( Např. zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, zákon č. 13/1973 Sb., o vodách, v platném znění, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, v platném znění, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění).   



viz příloha : 



                                                                            .........................................................
                                                                                    Žadatel ( podpis, razítko) 




Přílohy:  
Situace  s dopravním opatřením s příslušným vyjádřením Policie ČR OŘ SDP J. Hradec - v případě změny rozsahu, místa zvl. užívání 



