silniční správní úřad
Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE dle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o PozKom“)
• podle ust.§ 25 odst.6 písm.c) bod 2 zákona o PozKom* (umísťování, skládání a nakládání
věcí nebo materiálu, zařízení staveniště, skládka stavebních hmot apod.)

• podle ust.§ 25 odst.6 písm.c) bod 4 zákona o PozKom* (zřizování vyhrazeného parkování)
• podle ust.§ 25 odst.6 písm.c) bod 5 zákona o PozKom* (zřizování a provoz stánků,
pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení)

• podle ust.§ 25 odst.6 písm.c) bod 6 zákona o PozKom* (audiovizuální tvorbu)
• podle ust.§ 25 odst.6 písm.e) zákona o PozKom* (pořádání sportovních, kulturních,
náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo
plynulost provozu)

___________________________________________________________________________________________
*nehodící se škrtněte

ŽADATEL (osoba, v jejímž zájmu má být zvláštní užívání povoleno)
Obchodní jméno (jméno, příjmení) ………………………………………………………………………………………….
Sídlo (adresa trvalého pobytu či místa podnikání): ..………………………………………………………………….......
Jiná adresa pro doručování: …………………………………..……………………………………………………………..
IČO (datum narození): ………………………………………………….
Telefon¹: …………………

e-mail¹………………………………………

datová schránka¹………………..

(¹ žadatel sděluje tyto údaje správnímu orgánu pro urychlení řízení a k informování své osoby s dostatečným předstihem)

Povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvl. užívání………………………………………………………….
(uvést kým a kde vydané)

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ
místní komunikace (ulice, nebo místo) ……………………….

úsek: …………………………………………..

pozemek parc.č…………………………………………………..

k.ú. Napajedla

na dobu (termín) ………………………………………………...

důvod: ………………………………………...

Způsob realizace (způsob prodeje, druh zařízení, rozsah akce, popis omezení provozu – odhadovaný vliv
zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu):
..…………………………………………………………………………….........................................................................
...................................................................................................................................................................................

OSOBA ODPOVĚDNÁ za průběh zvláštního užívání
Obchodní jméno (jméno, příjmení) ………………………………………………………………………………………….
Sídlo (adresa) …………………………………………………………………………………………………………………
IČO (datum narození):………………………………………

Telefon: …………………………………………..

Následující vyplnit pouze pokud za žadatele žádá jiná osoba:

OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE
Obchodní jméno (jméno, příjmení) ………………………………………………………………………………………….
Sídlo (adresa) …………………………………………………………………………………………………………………
IČO (datum narození): ……………………………………..

Telefon: …………………………………………

Zastoupení na základě ……………………………………………………………………………………………………….
(plná moc, mandátní smlouva apod.)

Rozhodnutí bude vydáno po obdržení:

- Souhlasu města Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
- Souhlasu Policie ČR, DI Zlín, Nám. T.G.M. 3218, 760 01 Zlín, může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost
nebo plynulost silničního provozu

Přílohy žádosti:
- PD (situace v přehledném měřítku) ze které je zřejmé místo a způsob zvláštního užívání
- Stanovení dopravního značení (na sil. II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
-

komunikaci stanoví odbor dopravně-správní Městského úřadu Otrokovice po předchozím projednání s Policií
ČR, DI Zlín)
Stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je zapotřebí podle zvláštních předpisů
Výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele, oprávněného zástupce, odpovědné osoby (pokud
není zaměstnancem žadatele)
Plná moc (mandátní smlouva) pro oprávněného zástupce žadatele
Doklad o zaplacení správního poplatku

Datum

……………………………..

…………..………………………….
podpis, razítko

UPOZORNĚNÍ
Žádost předložte SSÚ Napajedla s uvedenými přílohami a požadovanými doklady nejpozději 30 dnů
před dnem požadovaného zvláštního užívání, a to vzhledem ke lhůtám ve správním řízení (§ 39, 40, 44
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Vydání rozhodnutí zvláštního užívání se zpoplatňuje podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích – položka 36 písm.a). Poplatek je splatný před provedením úkonu, tj. při podání žádosti.
Výňatek ze sazebníku správních poplatků
Položka 36
a) Vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace na dobu platnosti
- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní
100,- Kč
- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500,- Kč
- delší než 6 měsíců
1.000,- Kč
Osvobození:
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany
se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P)
Předmětem poplatku není
- vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.
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