
MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA  

hospodářsko správní odbor, silničně správní úřad 
Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, 

tel: 571 116 255, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz, datová schránka: fgcby4a, IČO 00303909 

 

 

 

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE 
 
Dle § 25 odst. 6 písm. c), d), e) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 

podle § 40 odst. 5 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným způsobem prováděnou 

reklamu nebo propagaci (dále jen „reklamní zařízení“) 

 umísťování, skládání, věcí nebo materiálů sloužících 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 a jiných podobných zařízení 

 audiovizuální tvorba 

 umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na 

něm nebo na mostních objektech 

 pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být 

ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu 

 

 
I .Žadate l   

 

fyzická osoba  
 

jméno, příjmení:  ………………………………………………………………………………. 

datum narození:  ………………………………………………………………………………... 

místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu): 

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

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

 
NEPOVINNÝ ÚDAJ pro případ rychlejší komunikace:+) 

 

e-mail: ……………………………………………………………, telefon: ………………………………………. 

 

fyzická osoba podnikající -podání souvisí s její podnikatelskou činností 

 

jméno, příjmení:  ……………………………………………………………………………………………………. 

datum narození/IČ bylo-li přiděleno: ……………………………………………………………………………….. 

místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu): 

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

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

 
NEPOVINNÝ ÚDAJ pro případ rychlejší komunikace:+) 

 

e-mail: ……………………………………………………………, telefon: ………………………………………. 

 

 

právnická osoba  
 

název nebo obchodní firma: …………………………………………………………………………..………… 

IČ, bylo-li přiděleno: …………………………………………………………………………………..………… 

mailto:vojkuvkova@mukarolinka.cz


adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla): 

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

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

 

osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby: 

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

 

NEPOVINNÝ ÚDAJ pro případ rychlejší komunikace:+) 

e-mail: ……………………………………..…………..……, telefon: …………..…………………………………. 

 

II. Žadatel  jedná  

  samostatně      

   je zastoupen: v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze  (u 

       fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu 

        pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu,  

        IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu  

       oprávněnou jednat jménem právnické osoby): 

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

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

 

III. Přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace  
       (jaký druh stavebních prací, jaký způsob prodeje a v jakém zařízení, jaký rozsah akce apod.) 

 

pozemní komunikace….…………………..……………………………………………………………………..…... 

katastrální území …………………………………………v úseku ….…..……………………………….………….. 

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

doba zvláštního užívání  od – do …………………………………………………………………………………….  

druh stavebních prací ……………….…………..…………………..……………………………………………….. 

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

způsob prodeje a v jakém zařízení ……………..………….………………………………..……………………….. 

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

rozsah akce …………………………………………….……………………………………………………………… 

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

 

IV. Odhadovaný vliv zvláštního užívání  
(popř. ruchu tímto užíváním vyvolaného) na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a 

návrh na řešení vzniklé situace (dopravní řešení - stanovení dopravního značení) 

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

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

 

V. Odpovědná osoba za průběh zvláštního užívání  

     (u právnických osob název, sídlo a  identifikační číslo) 

 

fyzická osoba  
Jméno, příjmení: ……………………………………………………….…………nar. ……..……………………. 

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

 
NEPOVINNÝ ÚDAJ pro případ rychlejší komunikace:+) 

e-mail: ……………………………………..………………, telefon: …………..…………………………………. 

 

právnická osoba  
název nebo obchodní firma: ………………………………………………..……………………………………… 

IČ, bylo-li přiděleno: ……………………………………………………………….……………………………… 

adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla): 

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

 



osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby: 

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

 

NEPOVINNÝ ÚDAJ pro případ rychlejší komunikace:+) 

e-mail: ……………………………………..………………, telefon: …………..…………………………………. 

 

 

 

 

VI. Povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání 

 

  povolení je zapotřebí podle zvláštních předpisů -  v příloze doloženo povolení příslušného úřadu 

  povolení není zapotřebí podle zvláštních předpisů  

 

VII. Stanovisko dotčených správních úřadů podle zvláštních předpisů 

 

  je zapotřebí - v příloze doloženo stanovisko dotčeného správního úřadu 

  není zapotřebí   

 

 

V…………………….. dne …………… 

 

 

 

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

podpis příp. razítko 

 

 

 

 
 

+)Zpracování nepovinných osobních údajů: Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty poplatníkem a používány 

správcem v rámci státní správy i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je 

nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není 

podmínkou vyřízení příslušné žádosti. 

Účely zpracování: Výše uvedené nepovinné údaje osobní údaje jsou poskytovány za účelem rychlejší a kvalitnější 

komunikace s poplatníkem. 

Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu vyřízení příslušné agendy 

a uloženy po dobu následné skartační lhůty. 

Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na: www.karolinka.cz 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k žádosti: 
 

 Povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů 

(např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů) 

 Stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů) 

 Plná moc v případě zastupování žadatele 

 Situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel se zakreslením místa zvláštního užívání 

 Souhlas Policie České republiky  

 Souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace (souhlas vlastníka se zvláštním užíváním podle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 a písm. d) 

se nevyžaduje v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu) 

 

http://www.karolinka.cz/

