MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ
silnice II. nebo III. třídy v územním obvodu obce s rozšířenou působností Kopřivnice a místní
komunikace na území města Kopřivnice (přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných
předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou
zvláštními předpisy) podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
I. Žadatel
 fyzická osoba
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Adresa:
 právnická osoba
Název:
IČ:
Adresa:
Oprávněná osoba:
II. Údaje o záměru
Účel přepravy:
Rozsah přepravy:
Doba přepravy:
Návrh trasy
přepravy:
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III. Údaje o vozidle
Druh, typ a SPZ
vozidel, jichž má
být k přepravě
použito:
Hmotnost vozidla
vč. nákladu:
Počet náprav:
Zatížení náprav:
Rozvor náprav:
Nejmenší poloměr
otáčení vozidla
nebo soupravy*:
(* a tomu odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení)

Zpracovávání výše uvedených osobních údajů je prováděno zákonným způsobem, a tím je
právní povinnost. Zpracovávání níže uvedených nepovinných osobních údajů je prováděno ve
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich poskytnutí není podmínkou vyřízení
příslušné žádosti (pro účely rychlejší komunikace doplňte).
E-mail: ………………………………………..

Tel: ……………………………………………

Osobní údaje budou používány po dobu vyřízení příslušné agendy a uloženy po dobu následné
skartační lhůty. Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=ochrana-osobnich-udaju-koprivnice

V ………………………….. dne ……………………….

...........................................................
podpis žadatele nebo jeho zástupce

Přílohy:
 nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu
 souhlas vlastníka pozemní komunikace
 souhlas Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový
Jičín, dopravní inspektorát
 doklad o zaplacení správního poplatku
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