Silniční správní úřad
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

Žádost o povolení zvláštního užívání
podle § 25 odst. 6 písm. c), d) nebo e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
V souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění žádám silniční správní úřad o vydání povolení ke
zvláštnímu užívání pozemní komunikace ve smyslu odst. 6 písm. c), d) nebo e) ci t. ustanovení.
Označení žadatele a odpovědné osoby
Jméno a příjmení / název či obchodní firma:

Adresa (trvalý pobyt, místo podnikání či sídlo):

IČ / Datum narození:

Telefonní kontakt (popř. i emailový kontakt):

Odpovědná osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa/ název, sídlo, IČO; telefonní kontakt)

Vymezení místa a účelu zvláštního užívání
Název ulice nebo jiné označení komunikace:

Parc. číslo pozemku, kat. území:

Rozsah záboru v m2:

Doba záboru (data zahájení a ukončení zvláštního užívání):

z toho ulice:
z toho chodník:
Účel zvláštního užívání a popis způsobu jeho realizace, popis úprav komunikace prováděných v rámci zvláštního užívání, v
případě žádosti o vyhrazené parkování podávané osobou se zdravotním postižením též číslo průkazu TP/ZTP/ZTP-P:
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Vyjádření vlastníka předmětné pozemní komunikace:
Magistrát města České Budějovice, odbor správy veřejných statků (zpln. zástupce statutárního města České Budějovice):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. (zpln. zástupce Jihočeského kraje):

Vyjádření Policie ČR, kr. řed. - Dopravního inspektorátu:

--------------------------------------------------------------Datum a podpis žadatele

Dokládané skutečnosti a přílohy žádosti:


popis odhadovaného vlivu zvláštního užívání (popřípadě ruchu tímto užíváním vyvolaného) na bezpečnost a plynulost
provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na řešení vzniklé situace



situační plánek, resp. návrh případného dopravního značení - DIO – dopravně inženýrské opatření (v případech ovlivňujících
bezpečnost silničního provozu zpracovaný autorizovaným projektantem pro dopravní stavby nebo autorizovanou
společností)



souhlas příslušného orgánu Policie ČR v případě, že zvláštní užívání komunikace může ovlivnit bezpečnost nebo plynulost
silničního provozu



povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle zvláštních
předpisů (např. doklad o živnostenském oprávnění, stavební povolení apod.)



stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je zapotřebí podle zvláštních předpisů (např. orgánu státní památkové péče,
krajské hygienické stanice)



v případě žádosti o vyhrazené parkování podávané osobou se zdravotním postižením též doložení držby průkazu osoby se
zdravotním postižením (§ 34 zákona č. 329/2011 Sb., v platném znění)
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