
 

 
         

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace  
podle §25 odst.6  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění pro (za účelem)  

písm. c) bod  

1. Umisťování reklamních zařízení.                   5. Zřizování a provoz stánků a    

2. Umisťování, skládání a nakládání věcí  a materiálu              předzahrádek 

3.  Provádění stavebních prací                                                  6. Audiovizuální tvorba                                                                                                                                

4. Zřizování vyhrazeného parkování                        písm. d )         Umístění inženýrských sítí   

                                                                                písm. e)           Pořádání sportovních, kulturních 
    (zaškrtněte způsob zvláštního užívání místní komunikace)                     a podobných akcí                                                                                         

                     

Jiné užití …………………………………………………………………………………………………                 

Upřesnění způsobu zvláštního užívání(např. druh stav. prací způsob prodeje a v jakém zařízení, rozsah 

akce  pod.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ŽADATEL 

Fyzická osoba: 

jméno a příjmení ………………………..………        datum narození ……………………………… 

místo trvalého pobytu…………………………………………………………………………….…… 

Fyzická osoba podnikající dále uvede: 

jméno a příjmení s příp. dodatkem odlišujícím osobu podnikatele………………………..……….…  

IČ: …………...... 

adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání  

 

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

Právnická osoba: 

název (nebo obchodní firma) ………………………………………………………………………… 

IČ (nebo obdobný údaj) ……………………………………………………………………………… 

adresa sídla  ………………..……………………………………………………………………….… 

 

Případná adresa pro doručování ……………………………………………………………………… 

              

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

ŽÁDÁ O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ  
POZEMNÍ KOMUNIKACE -         vozovky,        chodníku, jiné:……………………………………………………                                 
 
v ulici :…………………..…………………………………………………………………………………………………. 
 
k.ú. …………………………………………………………...  pozemek parc.č. ………………………… 
 
na dobu  od ……..……………………………………….. do………………………………….……………….. 
 
za účelem :……………………….……………………….……………………………………………………………… 

 
v šířce:………m, délce:………m, ploše:………m2, km…………………………………………………………….. 
Termín a způsob uvedeni pozemní komunikace do původního stavu a jeho následné předání vlastníkovi či 
správci pozemní komunikace…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

PID 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Sezimovo Ústí – odd. oddělení ÚP, ŽP a dopravy 
Dr. E. Beneše 21, 390 01 Sezimovo Ústí, telefon: 381 201 138  



 

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA PRŮBĚH ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ  
( určena žadatelem / zhotovitelem/) 

 

Obchodní firma (příjmení, jméno) ……………………………………………………….………………………….……. 
 
Sídlo (adresa) .………………………………………………………………………………………………………………. 
 
IČ …………………………………………..              Datum narození:.…………………………….…….…. 
 
Telefon ……………………………………………………………………………………….……………………………… 
 

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI 

 Situační nákres, ze kterého je zřejmé místo, rozsah a způsob zvláštního užívání  

 Odhadovaný vliv zvláštního užívání  (po případě ruchu tímto užíváním vyvolaného ) na bezpečnost a 

plynulost provozu v dotčeném  úseku  komunikace a návrh řešení vzniklé situace 

 Výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele, oprávněného zástupce, odpovědné osoby 

nebo ověřená kopie (pro právnické osoby) 

 Ověřená plná moc (mandátní smlouva) pro zmocněnce zastupujícího žadatele  

 Doklad o zaplacení správního poplatku 

 Stanovení dopravního značení pokud je zvláštním užíváním vyvolána jeho potřeba nebo změna. 

 

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 

 Vyjádření vlastníka nebo pověřeného správce komunikace …………………………………… 

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

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

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

 

Vyjádření DI Policie ČR jen v případě, pokud zvláštní užívání komunikace muže ovlivnit bezpečnost 

a plynulost silničního provozu 

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

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

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

 

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

Datum                                                 (otisk razítka)                               Podpis žadatele 

 
Závazek investora stavby  

Zavazuji se průběžně a bez prodlení odstraňovat závady vniklé z nedokonalého spojení 

konstrukčních vrstev vozovky nebo poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody, které 

vzniknou v důsledku závad, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání překopu /výkopu/ správci 

silniční sítě. Po uplynutí této doby budou hradit náklady na vynaloženou údržbu místa narušeného 

výkopem /překopem/.  

    ……………………………………. 

Datum, razítko, podpis žadatele 

UPOZORNĚNÍ 
Žádost předložte Městskému úřadu v Sezimově Ústí, odd. dopravy, s uvedenými přílohami a požadovanými 

doklady v předstihu vzhledem ke stanoveným správním lhůtám (§6 a §80 zák.č. 500/2004 Sb.,správní řád) – 

min. 21 dní před zahájením prací 

SPRÁVNÍ POPLATEK. 
Vydání rozhodnutí zvláštního užívání se zpoplatňuje podle zák.č.634/2004 Sb. o správních poplatcích ve 

znění pozdějších předpisů. Poplatek je splatný před provedením úkonu, tj. při podání žádosti. 

Výňatek ze Sazebníku správních poplatků 
Položka 36:  a )  Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti    

- 10 dní a na dobu kratší  než 10dní ………………. 100 Kč                        



-  6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců ….……   500 Kč            

 - delší než 6 měsíců…………………………..      1 000 Kč                                                                                                      


