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ŽÁDOST O POVOLENÍ KE ZVLÁŠTNÍMU UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ  – 

PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ, UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ, 
PRODEJNÍCH STÁNKŮ, REKLAM, KULT. A SPORT. AKCÍ APOD. 

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

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

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

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

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

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

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

Zpracoval / jméno a kontakt : ………………………………………………………………………. 
Žádám o povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství z důvodu : 
a) za umístění skládek, stavebního zařízení a provádění výkopových prací při stavbách technické infrastruktury 
b) za umístění skládek, stavebního zařízení a provádění výkopových prací při jiné stavební činnosti 
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 
d) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí 
e) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby  filmových a  
    televizních děl 
f) za umístění reklamních zařízení  
g) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 
Název stavby (akce) : ...……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Stručný popis akce: …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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



Bankovní spojení: IČ: 00297569 
Česká spořitelna a.s., pobočka  Bohumín                                       e-mail: info@mubo.cz 
Číslo účtu: 1721638359 / 0800                                                                                         web: www.mesto-bohumin.cz 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zodpovědná osoba za zvláštní užívání veřejného prostranství : 

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

  
V……………………………….. dne ………………………. 
 

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

         
 
Za správnost vyplněných údajů ručí žadatel ! 
Práce nelze zahájit před vydáním povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství ! 
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 „Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství“ 

4. Při postupu po etapách specifikaci jednotlivých etap, tj. časový sled a rozsah prací 

 


