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Silniční správní  úřad  

Magistrát města České Budějovice 
náměstí Přemysla Otakara II., č. 1, 2, 370 92 České Budějovice 

odbor dopravy a silničního hospodářství 

č. j. . . . . . . . . . . . .  
vyplní ODSH MMČB 

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 se zvláštním užíváním pozemní komunikace ve smyslu odst. 6 písm. c), d) nebo e) 

cit. ustanovení. 

Označení žadatele a odpovědné osoby 

Jméno a příjmení / název či obchodní firma: Adresa (trvalý pobyt, místo podnikání či sídlo): 

IČ / Rodné číslo: Telefonní kontakt (popř. i emailový 

kontakt): 

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

(např. u dětí zák. zástupce) 

Vymezení místa a účelu zvláštního užívání 

Název ulice nebo jiné označení komunikace (místo 

osazení dopravního značení): 

Parc. číslo pozemku, kat. území: 

REGISTRAČNÍ ZNAČKA VOZIDLA (SPZ): Doba záboru (data zahájení a ukončení zvláštního 

užívání): 

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 ZTP nebo ZTP-P a doba jeho platnosti: 
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Dokládané skutečnosti a přílohy žádosti: 

 souhlas vlastníka pozemní komunikace (zaškrtněte jednu z možností) 

 vlastníkem pozemní komunikace je statutární město České Budějovice a v příloze 

přikládám žádost městu o uzavření dohody o zvláštním užívání (viz třetí strana této 

žádosti)  

 vlastníkem pozemní komunikace je jiná obec (popř. jiná fyzická či právnická osoba) a její 

souhlas přikládám v příloze  

 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. projekt, a návrh případného dopravního značení (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) 

 doklad o zaplacení správního poplatku (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném 

znění) 

 doklad o bezdlužnosti – vystavuje finanční odbor III. patro (paní Vaňová, paní Boubalová) 

Jméno a příjmení + podpis žadatele: 

 

poučení žadatele: O této žádosti bude silničním správním úřadem (magistrátem města, odborem dopravy 

a silničního hospodářství) zahájeno příslušné správní řízení dle zákona o pozemních komunikacích a 

správního řádu. 

Podmínkou pro to, aby bylo vydáno povolení silničního správního úřadu, je (mimo jiné) souhlas vlastníka 

komunikace. Pokud je tímto vlastníkem statutární město České Budějovice (bude se týkat především všech 

místních komunikací na území města), lze o souhlas vlastníka požádat rovněž v rámci této žádosti, 

a to připojením přílohy uvedené na třetí straně (žádost o uzavření dohody o zvláštním užívání). 

ato připojená žádost městu bude vyřízena odborem správa veřejných statků magistrátu města, a to souběžně 

vedle výše uvedeného správního řízení vedeného silničním správním úřadem.  



3 
 

Příloha  

Žádost o uzavření dohody o zvláštním užívání 

Přikládá se k žádosti pouze v případě, že vlastníkem dotčené pozemní komunikace je 

statutární město České Budějovice! 

č. j. . . . . . . . . . . . .  
vyplní OSVS MMČB 

 

Statutárnímu městu České Budějovice 

náměstí Přemysla Otakara II., č. 1, 2, 370 92 České Budějovice 

prostřednictvím odboru správa veřejných statků Magistrátu města České Budějovice 

Současně s podáním žádosti silničnímu správnímu úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní 

komunikace žádám rovněž statutární město České Budějovice, jakožto vlastníka předmětné pozemní 

komunikace, aby se zvláštním užíváním uvedeným v této žádosti vyslovilo svůj souhlas, 

tj. žádám statutární město České Budějovice o uzavření dohody o zvláštním užívání v souladu 

s platným ceníkem schváleným Radou města České Budějovice. 

Datum a podpis žadatele: 

 

 

 

 

 

 

 


