
Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice IV 
Odbor investic, dopravy a hospodářské správy 

Bokova 315, 530 03 Pardubice                       

                                                                    tel. 466 859 842 
 

 

Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství (zeleně, zpevněných ploch) 
 

Žadatel - Jméno a příjmení (název společnosti):  

 

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

 

Adresa:…………………………………………………………………………………………………......... 

 

Datum narození (IČO):……………………………… *tel. číslo:………………………………………… 

 

Žadatel jedná samostatně/je zastoupen: 

 

Zástupce - Jméno a příjmení (název společnosti):  

 

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

 

Adresa:…………………………………………………………………………………………………......... 

 

Datum narození (IČO):……………………………… *tel. číslo:………………………………………… 

 

Zodpovědná osoba – Jméno a příjmení: 

 

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

 

Adresa:…………………………………………………………………………………………………........ 

 

Datum narození:………………………………tel. č. …………………..………………………………… 

 

způsob užívání veřejného prostranství (typ žádosti označte křížkem) 
 

  □ - provádění stavebních prací 

□ - umísťování, skládání nebo nakládání věcí nebo materiálů (skládky, lešení, kontejnery) 

  □ - umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení 

  □ - zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních zařízení 

  □ - užívání místa pro kulturní a společenské akce, pro potřeby tel. a film. atrakcí 
 

účel zvláštního užívání 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 přesné určení místa zvláštního užívání ………………………………………………………................. 
(název ulice, č.p., pozemek parc. č., katastrální území) 

 

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

 

 



způsob realizace …………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………stávající povrch…………………………………………. 

 

výměra:………………………………………..termín (od-do):………………………….……………….. 

 
 

*Vyplněním nepovinných údajů (tel. číslo, e-mail apod.) dávám správci osobních údajů, kterým je Statutární město Pardubice – 

Městský obvod Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice, IČ: 00274046 (dále jen správce) souhlas se zpracováním těchto 

osobních údajů, za účelem efektivní komunikace pro rychlejší poskytování veřejné služby ze strany správce. Beru na vědomí, 

že udělení souhlasu pro mě nepředstavuje žádný závazek nebo povinnost vyplývající z poskytnutí informací prostřednictvím 

kontaktů a skutečnost, že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám 

předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty povinné informace o zpracování osobních údajů, které 

jsou k dispozici na webu: https://www.pardubice.eu/zpracovani-osobnich-udaju-mo4. 

 

 

 

dne:…………………………………….                    ……………………………………………................ 
          podpis + razítko 

 

 

K žádosti nutno doložit: 

1. situační výkres – přesné určení místa zvláštního užívání   

2. doklad o pozemcích (snímek katastrální mapy, výpis z katastru nemovitosti)  

3. souhlas vlastníka pozemků – Magistrátu města Pardubic, odboru majetku a investic (zajistí ÚMO 

Pardubice IV) 

4. právnická osoba předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 6-ti měsíců 

5. fyzická osoba s oprávněním podnikat předloží kopii živnost. listu nebo koncesní listiny 

6. občan se prokáže platným občanským průkazem nebo průkazem o povolení pobytu cizince 

7. v případě zastupování ve smyslu §33 správního řádu, předložit plnou moc 

 

 

 
Poučení: 

Žádost o povolení zvl. užívání veřejného prostranství předkládá ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož 

činnosti má být užívání povoleno. Jedná –li se o stavební práce, předkládá žádost zhotovitel díla.  

Při podání neúplné žádosti bude žadatel vyzván k doplnění v přiměřené lhůtě, kterou uvede správní orgán  

a řízení bude přerušeno (§ 64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Nebude-li výzvě vyhověno, dle § 66 

zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, zahájené řízení se zastaví. 
  

 


