
Úřad městského obvodu  Pardubice VIII – Statutární město 
 Pardubice 

Hostovice 20, 530 02 Pardubice                                                

Žádost o zvláštní užívání 
místní komunikace  

ve smyslu ust. § 25 odst. 6 písm. c) a e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů a ust. § 40 odst. 5 vyhl. č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 

provádí zákon o pozemních komunikacích. 
 
Žadatel: 
 
jméno a příjmení:  
   nebo……….……………………………………………………………r.č. (IČO)..................................... 
název firmy: 
 
adresa: ……………………………………………………………………………………………..….......... 
 
zodpovědná osoba:………………………………….…………………………………..………….…….… 
 
adresa:.........................................................................................................tel. :……………………………. 
 
způsob užívání veřejného prostranství 
  - provádění stavebních prací 

- umísťování, skládání nebo nakládání věcí nebo materiálů (skládky, lešení, kontejnery) 
  - umísťování  a provozování reklamních poutačů, propagačních  a jiných  zařízení 
  - zřizování vyhrazeného  parkovacího místa 
  - zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních zařízení 
  - užívání místa pro kulturní a společenské akce, pro potřeby tel. a film. atrakcí 
 
 přesné určení místa zvláštního užívání ………………………………………………………................. 
 
…………………………………………………………………………………………………………........ 
 
způsob realizace (výkop – příčný nebo podélný zásah do komunikace, skládka,lešení atd.) 
 
…………………………………………………………………………………………………………........ 
 
výměra:………………………………………………stávající povrch:…….………………………........ 
 
termín(od-do):…………………………………….…datum def. úpravy:…………………….…………. 
 
Odhadovaný vliv  zvl. užívání na bezpečnost a plynulost  provozu dotčené komunikace a návrh řešení:  
 
......................................................................................................................................................................... 
 
stavební povolení/ohlášení vydáno dne………………………...pod č.j…………………………………..... 
 
investor stavby:…………………………………………………………………………………………........ 
 
 
 
dne:…………………………………….                    ……………………………………………................ 
          podpis + razítko 



 
K žádosti nutno doložit: 
 
- situační plánek  přesného určení místa zvl. užívání včetně  
- návrh dopravního značení, je-li třeba  

 - kopii stavebního povolení/ohlášení, u telekom. vedení kopii územního rozhodnutí  
 - právnická osoba předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší  6-ti měsíců 

- fyzická osoba s oprávněním podnikat předloží kopii živnost. listu nebo konc.listiny 
- občan se prokáže platným občanským průkazem  
 
- souhlas vlastníka pozemku   
 
…………………………………………………………………………………………………...................... 
 
…………………………………………………………………………………………………..................... 
 
- souhlas vlastníka místní komunikace 
 
......................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
- vyjádření ostatních účastníků 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
- souhlas DI Policie ČR v Pardubicích, může-li užívání veřejného prostranství bezprostředně 
ohrozit plynulost silničního provozu. (zajistí ÚMO).  Stanovení dopravního značení ve smyslu ust.§ 
77odst.1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanoví OD MmP. 
 
……………………………………………………………………………………………………….............

   
……………………………………………………………………………………………………................. 
 
 
 
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 a řízení bude přerušeno. Nebude-li 
výzvě vyhověno, dle § 66 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, zahájené řízení se zastaví. 

V souladu s ust. čl.1 zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je žadatel 
povinen před vydáním rozhodnutí zaplatit správní poplatek a prokázat jeho zaplacení. 

 
Dle položky č.36 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění, je výše poplatku za 

vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace 1000,- Kč, za povolení vydané na kratší dobu 
než 6 měsíců   je výše poplatku 500,- Kč a za povolení vydané na dobu kratší než 10 dní je 100,- Kč. 


