Žadatel : ………………………………
jméno a příjmení / název

…………………………………
datum narození / identifikační číslo

…………………………………
trvalý pobyt / adresa sídla

…………………………………
adresa pro doručování, liší-li se od předchozí

Určeno správnímu orgánu: silniční správní úřad – MěÚ Blovice, odbor stavební a dopravní

Věc: Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace a
stanovení přechodné úpravy provozu*
(§ 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)

Žádáme o povolení zvláštního užívání silnice* / místní komunikace*:
……………………………………………………..………….…………………………………
v místě (v úseku) ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
v termínu od …………… do …………….

za účelem: (§ 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:
1. umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení,
světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení (dále jen reklamní
zařízení)
2. 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.)
3. provádění stavebních prací (žádost podává zhotovitel)
4. zřizování vyhrazeného parkování
5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných
podobných zařízení
6. audiovizuální tvorbu
písm. e) * pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí,
jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu
písm. f) * výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády České
republiky nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo
gumovými obručemi,

Způsob realizace zvláštního užívání silnice (jaký druh reklamního poutače, jaký druh
stavebních prací, jaký způsob prodeje a v jakém zařízení, jaký rozsah akce apod.):
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Za průběh zvláštního užívání zodpovídá (jméno, příjmení, datum narození, přesná adresa a
telefon, u právnických osob jejich název, sídlo a IČ):
……..……....…………………….................................................................................................
……………..…………………………………………………………………………………….
Vliv zvláštního užívání (popřípadě ruchu tímto užíváním vyvolaného) na bezpečnost a
plynulost provozu a návrh na řešení vzniklé situace:
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
Dalšími účastníky řízení jsou: …………………………………………………………………..

…………….……..……………………….
jméno, příjmení a podpis žadatele nebo osoby jím pověřené
(v souladu s výpisem z obchodního rejstříku apod.)

Přílohy:
-

návrh řešení bezpečnosti a plynulosti provozu (tj. dopravní značení)
doklad o zaplacení správního poplatku
povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvl. užívání, pokud je takové
povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů (např. živnostenský zákon)
stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních
předpisů (např. zákon o dráhách, vodní zákon, stavební zákon, …)
situace s vyznačením místa zvláštního užívání pozemní komunikace*
(písemný souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace) *
(písemné vyjádření Policie ČR, OŘ DI Plzeň-jih) *

* nehodící se škrtněte

