
 

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 
místní komunikace    

ve smyslu ust. § 25 odst. 6 písm. c) až e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 

 

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 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 (název ulice, č.p., pozemek parc. č., katastrální území) 

 

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

 

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

 

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

 

 



způsob realizace (výkop – příčný nebo podélný zásah do komunikace, skládka, lešení, vyhrazené parkovací místo (text pro 

dodatkovou tabulku nebo RZ, číslo průkazu ZTP nebo ZTP/P), reklamní zařízení atd.) 

 

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

 

výměra:………………………………………………stávající povrch:…….………………………........ 

 

termín(od-do):…………………………………….…datum def. úpravy:…………………….…………. 

 

Odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu dotčené komunikace a návrh 

řešení:  

 

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

 

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

 

stavební povolení/ohlášení vydáno dne………………………...pod č.j…………………………………..... 

 

investor stavby:…………………………………………………………………………………………........ 
 

*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. nákres reklamního zařízení – v případě žádosti o umisťování a provozování rekl. poutačů a jiných zař. 

3. kopie technického průkazu motorového vozidla – v případě žádosti o zřizování vyhrazeného 

parkovacího místa  

4. návrh dopravního značení, je-li třeba  

5. kopii stavebního povolení/ohlášení, u telekom. vedení kopii územního rozhodnutí  

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

7. fyzická osoba s oprávněním podnikat předloží kopii živnost. listu nebo konc.listiny 

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

9. povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení 

zapotřebí podle zvláštních předpisů 

10. stanovisko zástupce vlastníka místní komunikace (zajistí ÚMO Pardubice IV) 

11. stanovisko PČR – DI (zajistí ÚMO Pardubice IV) 

12. stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů 

13. stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru majetku a investic - v případě žádosti o umisťování a 

provozování reklamních poutačů a jiných zařízení 

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

 

 

 

 

 



 

Souhlas vlastníka místní komunikace zastoupeného Městským obvodem Pardubice IV 

 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV, vykonávající v souladu s obecně závaznou vyhláškou, 

kterou se vydává Statut města Pardubic, vlastnická práva k místním komunikacím a veřejně přístupným účelovým 

komunikacím v majetku města včetně jejich součástí a silniční vegetace prohlašuje, že je vyrozuměn o zahájeném 

řízení, v té věci byl poučen o svých právech v řízení a o možnosti vyjádření se k podkladu rozhodnutí. K žádosti se 

vyjadřuje následovně: souhlasí – nesouhlasí s připojením sousední nemovitosti k místní komunikaci zřízením 

sjezdu, nájezdu 

 

 

Datum:                                                                                      Podpis a razítko:  

 

Důvod (v případě nesouhlasu):……………………………………………………………………………… 

 

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

 
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. 


