Komunikace – návody, řešení, žádost
ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- výkopové práce
- umístění věcí (lešení, kontejner, staveb. zařízení)
- umístění reklamního zařízení o půdorysné ploše do 1 m 2
Žádost předkládá ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání
místní komunikace povoleno, jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost
zhotovitel (dle §40 odst. 1 vyhlášky 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění)
Správní poplatek za vydání rozhodnutí je vyměřený dle doby platnosti tohoto povolení,
a to:
10 dní a na dobu kratší než 10 dní
- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců
- delší než 6 měsíců
-

100,- Kč
500,- Kč
1000,- Kč

Žadatel doloží:
a) situační výkres, ze kterého bude zřejmé vlastní provádění stavebních prací
v komunikaci nebo umísťování věcí případně umísťování reklamního zařízení na místní
komunikaci
b) výpis z obchodního rejstříku,případně živnostenský list
c) plnou moc k zastupování
d) součástí žádosti, v případě výkopových prací a umísťování věcí na místní komunikaci,
musí být i situace dopravního značení s přesným vyznačením umístění dopravního
značení a vyplnění formuláře žádosti na stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích

UZAVÍRKY A OBJÍŽĎKY
Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky předkládá žadatel, v případě stavebních
prací zhotovitel (dle § 39 vyhlášky 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění).
Správní poplatek za vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďkyse
neplatí.

Žadatel doloží:
a) situační výkres uzavírky a situační výkres navržené objížďky
b) výpis z obchodního rejstříku, případně živnostenský list
c) plnou moc k zastupování

d) součástí žádosti musí být i situace dopravního značení s přesným vyznačením
umístění dopravního značení a vyplnění formuláře žádosti na stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích

DODATEČNÉ POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE –
VÝKOPOVÉ PRÁCE
Žádost na dodatečné povolení zvláštního užívání lze podat pouze v případě, že se jedná
o havárii vedení inženýrských sítí (dle §36 odst. 6 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění)
Správní poplatek za vydání rozhodnutí o dodatečném povolení výkopových pracíse
neplatí.
Žadatel doloží:
a) situační výkres, ze kterého bude zřejmé vlastní provádění stavebních prací
v komunikaci
b) výpis z obchodního rejstříku, případně živnostenský list
c) plnou moc k zastupování

ZVLÁŠTNÍH UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE – UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Žádost předkládá ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání
místní komunikace povoleno (dle §40 odst. 1 vyhlášky 104/1997 Sb., v platném znění,
kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění)
Správní poplatek za vydání rozhodnutí činí 1000,- Kč.
Žadatel doloží:
a) situační výkres ze kterého bude zřejmé umístění inženýrských sítí do
místní komunikace (vozovky nebo chodníku)
b) výpis z obchodního rejstříku, případně živnostenský list
c) plnou moc k zastupování
Povolení je vydáno pouze k umístění inženýrských sítí, nikoliv k samotným výkopovým
pracím.

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ – ZELENĚ, ZPEVNĚNÝCH
PLOCH
Správní poplatek za vydání souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranství se
neplatí.
Žadatel doloží:
a) situační výkres, ze kterého bude zřejmé místo a způsob zvláštního užívání veřejného
prostranství

b) výpis z obchodního rejstříku,případně živnostenský list
c) plnou moc k zastupování
Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci
500,- Kč.

ZŘÍZENÍ NOVÉHO SJEZDU, NEBO OPRAVA STÁVAJÍCÍHO SJEZDU K
NEMOVITOSTI
Žádost předkládá fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti, nebo
k ní má jiná práva (dle §12 odst. 1 vyhlášky 104/1997 Sb.,v platném znění, kterou se
provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění)
Správní poplatek za vydání rozhodnutí k připojení sousední nemovitosti činí 500,- Kč
Žadatel doloží:
a) situační výkres, ze kterého bude zřejmé místo připojení sousední nemovitosti na
místní komunikaci
b)výpis z obchodního rejstříku, případně živnostenský list
c)plnou moc k zastupování
d)součástí žádosti musí být i doložení „Posouzení rozhledových poměrů“ splňující ČSN
73 6102, ČSN 73 6101, ČSN 73 6110

ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
Účelové komunikace jsou v gesci Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sušice.
Věra Pavluková – státní správa silničního hospodářství
tel.: 376 540 184
email: vpavlukova@mususice.cz

ŽÁDOST
O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
III., IV. TŘÍDY

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Městský úřad Rabí
Silniční správní úřad
Rabí 57
342 01 Sušice

razítko podatelny – den podání
V ......................................... dne ….....................................
ŽÁDOST
O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
III., IV. TŘÍDY
(§ 25 odst. 6 písmena c), d), e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů)
Žadatel (osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání
komunikace povoleno)
Název nebo obchodní firma (fyzická osoba uvede jméno, příjmení) :
………………………………………………………………………………………………………
IČ (fyzická osoba uvede datum narození) :........................................................................
….........................................................................................................................................
Adresa sídla (fyzická osoba uvede místo trvalého pobytu) :...............................………….
……………………………………………………………………………………………………....
Jiná adresa pro doručování :..............................................................................................
Telefon : ………………………………………..

e-mail:……………………………………....

Zástupce žadatele (vyplnit pouze žádá-li za žadatele jiná osoba)
Název nebo obchodní firma (fyzická osoba uvede jméno, příjmení) :
………………………………………………………………………………………………………
IČ (fyzická osoba uvede datum narození) :........................................................................
…………………………………………………………………………........................................
Adresa sídla (fyzická osoba uvede místo trvalého pobytu) : …………………………….....
………………………………………………………………………………………………………
Jiná adresa pro doručování :…………………………………………………………………....
Telefon : ………………………………………..

e-mail :..…………………………………….

Zastoupení na základě (plná moc, mandátní smlouva apod.) :.……………………………..
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Důvod zvláštního užívání a způsob realizace (stručný popis) :
(u překopu uvést jeho délku a šířku)

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

Přesné určení místa zvláštního užívání (staničení pozemní komunikace, čísla
pozemkových parcel, u domu č. p., apod.) :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Doba zvláštního užívání (datum od - do) :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném
úseku komunikace a návrh na řešení vzniklé situace :
………………………………………………………………………………………………………
Osoba, která bude zodpovídat za průběh zvláštního užívání – určena žadatelem
Jméno a příjmení (právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu) :.………………...
………………………………………………………………………………………………………
Datum narození (právnická osoba uvede IČ) :.………………………………………………..
Místo trvalého pobytu (právnická osoba uvede adresu sídla) :………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Telefon : ……………………………………

…..........………………………
datum

e-mail :..…………………………………….

…......….................…………….............…..........
razítko, podpis žadatele
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K žádosti je nutno doložit následující doklady :
-

Situační nákres s přesným vyznačením místa a způsobu zvláštního užívání.

-

Plná moc (mandátní smlouva) pro zástupce žadatele.

Poznámka :
Nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí jsou rovněž :
-

Souhlasné stanovisko Policie ČR, dopravního inspektorátu Klatovy, pokud tak
stanoví zákon.

-

Souhlasné stanovisko majetkového správce komunikace, resp. vlastníka
komunikace, tj.: Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Rabí

-

Výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele, zástupce žadatele,
zodpovědné osoby (pokud tato není zaměstnancem žadatele).
Doklad o zaplacení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

-

ve výši

100,- Kč (10 dní a na dobu kratší než 10 dní)
500,- Kč (6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců)
1000,- Kč (delší než 6 měsíců).

Městský úřad Rabí
Rabí 57, 342 01 Sušice
Tel.: 376596252 , starosta 731264220
e-mail: starosta@mestorabi.cz, www.mestorabi.cz
IČO: 00256030 DIČ: CZ00256030

Bankovní spojení :
Komerční banka, a.s.
115-1158740257/0100
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