Městský úřad Bystřice
Silniční správní úřad

Telefon: 317 793 217

Dr. E. Beneše 25
257 51 Bystřice

E-mail: podatelna@mestobystrice.cz
ID datové schránky: p8xbe7a

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
Dle § 25 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

písm. c) užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku
pro:
zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným
způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci (dále jen „reklamní zařízení“);
umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo
opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště,
skládka stavebních hmot nebo paliva apod.);
provádění stavebních prací;
zřizování vyhrazeného parkování;
zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných
zařízení;
audiovizuální tvorbu.

písm. d) umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho
druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech.

písm. e) pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí,
jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

Údaje o užití pozemní komunikace
Důvod zvláštního užívání a způsob realizace (stručný popis): ...................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(u překopu uvést jeho délku a šířku)

Přesné určení místa zvláštního užívání:
katastrální území: .....................................................................................................................................
pozemek parc. č. : .....................................................................................................................................
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staničení pozemní komunikace (km): ........................................................................................................
Doba zvláštního užívání (datum od – do): ................................................................................................

Odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace
a návrh na řešení vzniklé situace:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Termín a způsob uvedení pozemní komunikace do původního stavu a jeho následné předání vlastníkovi
či správci pozemní komunikace:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Osoba, která bude zodpovídat za průběh zvláštního užívání (jméno, příjmení, dat. narození, adresa
trvalého pobytu, kontakt) – určena žadatelem:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Identifikační údaje žadatele dle § 37 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.)
Fyzická osoba
Právnická osoba
Jméno, příjmení / Název nebo obchodní firma: .........................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Datum narození / IČ, bylo-li přiděleno: ......................................................................................................
Místo trvalého pobytu / Adresa sídla, popřípadě adresa pro doručování: ................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Osoba oprávněna jednat jménem právnické osoby: ..................................................................................
Telefon / mob. Tel.: ....................................................................................................................................
Fax / e-mail:

.....................................................................................................................................
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Datová schránka: .....................................................................................................................................

Žadatel jedná
samostatně
je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné
příloze
Jméno, příjmení / Název nebo obchodní firma: .........................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Datum narození / IČ, bylo-li přiděleno: ......................................................................................................
Místo trvalého pobytu / Adresa sídla, popřípadě adresa pro doručování: ................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Osoba oprávněna jednat jménem právnické osoby: ..................................................................................
Telefon / mob. Tel.: ....................................................................................................................................
Fax / e-mail:

.....................................................................................................................................

Datová schránka: .....................................................................................................................................

Prohlášení:
Svým podpisem uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem vyřízení
podané žádosti, po dobu nezbytně nutnou. Beru na vědomí, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů obcí jako správcem údajů naleznete
na https://www.mestobystrice.cz/cs/gdpr/statement/ .

V …………...……………………dne……..…....…….

………………………………………………
podpis
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Náležitosti žádosti:
Situační nákres, ze kterého je zřejmé místo, rozsah a způsob zvláštního užívání.
Odhadovaný vliv zvláštního užívání (popř. ruchu tímto užíváním vyvolaného) na bezpečnost,
plynulost provozu v dotčeném úseku komunikace a návrh řešení vzniklé situace.
Výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele, oprávněného zástupce, odpovědné
osoby nebo ověřená kopie.
Ověřená plná moc (mandátní smlouva) pro zmocněnce zastupujícího žadatele s uvedením adresy
pro doručování nebo názvem datové schránky.
Doklad o zaplacení správního poplatku.
Stanovení dopravního značení, pokud je zvláštním užíváním vyvolána jeho potřeba nebo změna.
Přílohy žádosti:
Vyjádření vlastníka nebo pověřeného správce pozemní komunikace.
Vyjádření Policie ČR, KŘ, DI Benešov, K pazderně 906, 256 01 Benešov (v případě, pokud zvláštní
užívání komunikace může ovlivnit bezpečnost a plynulost silničního provozu).
Povolení či opatření stavebního úřadu.

UPOZORNĚNÍ
Žádost předložte Městskému úřadu Bystřice s uvedenými přílohami a požadovanými doklady v předstihu
vzhledem ke správním lhůtám (§ 6 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád) – min. 30 dní před zahájením stavebních
prací.
SPRÁVNÍ POPLATEK
Vydání rozhodnutí povolení zvláštního užívání se zpoplatňuje podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
– položka 36 – a . 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 10 dní
6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců
Delší než 6 měsíců
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