
Bankovní spojení: IČ: 00297569 
Česká spořitelna a.s., pobočka  Bohumín e-mail: info@mubo.cz 

Číslo účtu: 1721638359 / 0800                                                                                         web: www.mesto-bohumin.cz 

Město Bohumín 
Městský úřad Bohumín 
odbor životního prostředí a služeb  

 

OZNÁMENÍ HAVÁRIE  (PORUCHY PODZEMNÍHO VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, KDE JE NEBEZPEČÍ Z PRODLENÍ) 

 
Oznamovatel : 
Název / Příjmení a jméno :  …………………………………………………………………………. 

Sídlo / Adresa :   …..………………………………………………………………………………….      

IČ/ Datum narození…………….…………………………………………………………………….    

Telefon :…………………………………………… E-mail : ………………………………………. 

Statutární (zplnomocněný) zástupce : ……………………………………………………………… 

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

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

Zpracoval/ jméno a kontakt :………………………………………………………………………... 

Oznamujeme Vám poruchu  podzemního vedení a zařízení  

(uvést jakého) ………………………………………………………………………...………………. 

Místo stavby (ulice, č.p., parcelní číslo, k.ú.): ………………..………………………………….…. 

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

Plocha záboru (šíře – délka)* : ……………………………………Celkem m2 : ..………………... 

Ostatní plocha (m2)** : ……………………………………………………………………………... 

Termín zahájení prací : ..……………………………………………………………………………. 

Termín ukončení prací*** : ……………………………………………………………..………….. 

Termín ukončení dotčených ploch do původního stavu****: ……...…………………………….. 

 
Zhotovitel : 
Název / Příjmení a jméno :  …………………………………………………………………………. 

Sídlo / Adresa :   …..………………………………………………………………………………….      

IČ/ Datum narození : .……………………………………………………………………………….    
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Telefon :…………………………………………… E-mail : ………………………………………. 

Statutární (zplnomocněný) zástupce : ……………………………………………………………… 

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

Zodpovědná osoba za zvláštní užívání veřejného prostranství : 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
V……………………………….. dne ………………………. 
 

 
      
                …………………………………………….. 
                                Jméno, podpis, razítko  

         
 
Za správnost vyplněných údajů ručí žadatel ! 
 
Poznámky : 
*       včetně šířky uložení vykopané zeminy 

**     plocha skládky materiálu apod. 

***   ukončení stavebních prací  

**** do stavu schopného převzetí dle ČSN 18917 Zakládání trávníků 

 

 

Nedílnou součásti této žádosti je : 
1. Situace dotčeného prostoru (snímek katastrální  mapy) se zakreslením místa realizace 

2. Výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, plná moc 

3. Vyplněný tiskopis „Přiznání k poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství“ 

 

Upozornění : 
1. Práce na opravách havárií mohou být prováděny pouze v rozsahu a době nezbytně nutné k jejich 

odstranění. 

2. Dle čl. 8 odst. 2 písm. f) obecně závazné vyhlášky  o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství 

poplatku nepodléhají zábory v souvislosti s odstraňováním havárie inženýrských sítí po dobu od 1. do 10. dne 

včetně (od 11.dne bude užívání veřejného prostranství podléhat příslušné sazbě dle čl.6 odst. 1 písm. a) této 

vyhlášky). 


