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Městský úřad Nové Město nad Metují
Odbor správní
Oddělení dopravy a silničního hospodářství
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací (zřizování a provoz stánků,
pojízdných, či přenosných, prodejních a jiných podobných zařízení) podle § 25 odst. 6
písm. c) 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Žadatel:………………………………………………………………………................................................
(jméno, příjmení, datum narození u fyzických osob, IČO u právnických osob, adresa, telefon)

……………………………………………………………………………………………….……….................
…………………………………………………………………………..………………….…………………....
Jedná se o zvláštní užívání: a) silnice
b) místní komunikace, chodníku
důvod zvl. užívání ................................................................................................................................
způsob prodeje a druh zařízení ……………………………………………………………………………...
místo......................................................................................................................................
(ulice, u čp., silnice č.)

p. p. č. ..................................... k. ú. ....................................................................................................
doba trvání (od - do)................................................................................................................................
velikost prodejního zařízení( rozměry, plocha m2) .......................................................................................
odpovědná osoba .................................................................................................................................
(jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

V Novém Městě nad Metují dne .............................podpis……….….………..razítko ……...........……
K žádosti nutno doložit:
- u právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
- za žadatele může provádět právní úkony pouze osoba uvedená ve výpisu z obchodního rejstříku
jako statutární zástupce nebo osoba k tomuto účelu pověřená plnou mocí
- situace umístění (nákres nebo fotografie umístění) prodejního stánku, prodejního zařízení, včetně
kót
- předchozí písemný souhlas nebo vyplněné vyjádření na této žádosti od vlastníka dotčené pozemní
komunikace (města Nové Město nad Metují u místních komunikací a chodníků, Správy silnic
Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové u silnic II. a III.
tříd)

Vyměřen správní poplatek ve výši ……... v Novém Městě n. Met. dne ……………. podpis…..…….

Vyjádření vlastníka dotčené komunikace či pozemku:……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...

Tel.: +420 491 419 611 / Fax: +420 491 419 623
E-mail: posta@novemestonm.cz
Datová schránka: qgfbxi4
www.novemestonm.cz

IČO: 00272876
DIČ: CZ00272876
Komerční banka, a. s.
č. ú.: 19-927551/0100

MěÚ Nové Město nad Metují

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

Tel.: +420 491 419 611 /Fax: +420 491 419 623
E-mail: podatelna@novemestonm.cz
Datová schránka: qgfbxi4
www.novemestonm.cz

Podpis, razítko:………………………………………………………

IČ: 00272876
DIČ: CZ00272876
Komerční banka, a. s.
č. ú.: 19-927551/0100

