Městský úřad Soběslav
odbor výstavby a regionálního rozvoje
náměstí Republiky 55/I, 392 01 Soběslav
tel. č.: 381 508 156, fax: 381 508 109
e-mail: kubes@musobeslav.cz , web: http://www.musobeslav.cz
Podací razítko:

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. zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným způsobem
prováděnou reklamu nebo propagaci (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,
4. zřizování vyhrazeného parkování,
5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení,
6. audiovizuální tvorbu,
d) umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním
pozemku, na něm nebo na mostních objektech,
e) pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla
být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu,

(zaškrtněte způsob zvláštního užívání pozemní komunikace)

Jiné užití :......................................................................................................................................
Upřesnění způsobu zvláštního užívání(např. druh stav. prací způsob prodeje a v jakém zařízení, rozsah akce pod.)

Žadatel (zhotovitel, pořadatel)
Obchodní jméno (příjmení, jméno): ………..………………………......……………………………...
Sídlo (adresa): ……….………………………………………………………………......………………
IČ: ……………………… ID dat. schránky .................…… datum narození: ...………....…………
Telefon: ………….…………… fax: ………………………. e-mail: …………….......……...…………
Žádá o povolení zvláštního užívání
pozemní komunikace č. ................................ -

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

Osoba odpovědná za průběh zvláštního užívání (určena žadatelem, zhotovitelem)
Obchodní jméno (příjmení, jméno): ……………………….......……………………………………….
Sídlo (adresa): ……………………………………………….......……………………..…………….….
IČ: …………………….. datum narození: ……………………… telefon: ………..….........…………
Fax: …………………….. mobilní telefon: …………………… e-mail: …………........………………
Přílohy žádosti
 Projektová dokumentace, (situace 1:500, příčný řez, podélný řez) ze které je zřejmé
místo, rozsah a způsob zvláštního užívání.
 Souhlasné stanovisko Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o. závod Tábor
k povolení akce či stavby.
 Souhlas DI Policie ČR Tábor při zvláštním užívání pozemní komunikace v případě, že
zvláštní užívání může ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu (určí
povolující silniční správní úřad).
 Vyjádření DI Policie ČR Tábor k dopravnímu značení místní či přechodné úpravy
provozu na pozemní komunikaci.
 Výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele, oprávněného zástupce,
odpovědné osoby.
 Ověřená plná moc (mandátní smlouva) pro zmocněnce zastupujícího žadatele.
 Doklad o zaplacení správního poplatku.
 100,- Kč
 500,- Kč
 1000,- Kč
• Vyjádření vlastníka nebo pověřeného správce komunikace:
………………………………………………...……………………………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………
………………………………………………………………...……………………………………………
……………………………………………………………………….....................................................
• Vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, dopravní inspektorát
Tábor jen v případě, pokud zvláštní užívání komunikace může ovlivnit bezpečnost a plynulost
silničního provozu:
…………………………………….................................................................................................…
………………………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………………
…………........................................................................................................................................
• Vyjádření příslušného orgánu památkové péče pokud si to zvláštní užívání vyžaduje (objekt
je např. památkově chráněn nebo se nachází v památkové zóně):
…………….………….…………..……………..................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
……..............………………………………………………………………………………………………
……………………............................................................……………………… ……………………

........................................
Datum

(otisk razítka)

............................................
Podpis žadatele

Upozornění
Žádost předložte Městskému úřadu v Soběslavi, odboru výstavby a RR – silniční hospodářství,
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 10 dni …………….……………………. 100 Kč
- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců ..……..…………………… 500 Kč
- delší než 6 měsíců .……………...……………………………………. 1 000 Kč
Osvobození:
1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení
parkovacího místa pro občany těžce zdravotně postižené - držitele průkazu ZTP nebo
ZTP-P.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno dodatečné povolení ke
zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydávané v důsledku havárie.

Kontakty:
• SÚS Jčk, p.o., závod Tábor – Josef Vítů tel. 724017567, ústředna 381281422
• DI Policie ČR Tábor – Ing. Tomáš Cihelna tel. 974238258
• Městská policie Soběslav – 381508150, 602491567
Poznámky:
Další doklady či poznámky je možno doložit na samostatnou přílohu k této žádosti.

