
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠENOV 
Radniční nám. 300 
739 34 Šenov 
okres Ostrava – město 
odbor investic, MH a dopravy 

 

                                      

ŽÁDOST 
o povolení zvláštního užívání místní komunikace 

dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 
a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích  

ve znění pozdějších předpisů   

1. Žadatel(é): 

Jméno a příjmení/Název:  

Datum narození/IČ: 

adresa trvalého pobytu/sídlo:  

telefon: 

e-mail: 

Zmocněnec: (zastupující na základě plné moci doložené k žádosti)  

Jméno a příjmení/Název: 

Datum narození / IČ:  

Adresa / sídlo: 

telefon:  

e-mail: 

Adresa pro doručování (pokud je odlišná): 

 
2. Místní komunikace (MK), na které dojde ke zvláštnímu užívání:            

     pozemek parc. č.:    k. ú. Šenov u Ostravy  

       název:  

       Číslo dotčeného pozemku žadatele (stavebníka): 

       pozemek parc. č.:    k. ú. Šenov u Ostravy   

3. Důvod zvláštního užívání MK včetně způsobu zvláštního užívání: 
 



4. Termín zahájení prací a ukončení prací: 
 
 
5. Osoba odpovědná za zvláštní užívání (provádění prací): 

jméno a příjmení: 

adresa: 

telefon a mobil: 

IČ: 

 
Žádost musí být ke dni podání doložena následujícími doklady: 
 

− situace projektové dokumentace se zakreslením úseku zvláštního užívání   

− kopie katastrální mapy s orientačním zákresem dotčených parcel 

− souhlas vlastníka dotčené místní komunikace  

− výpis z katastru nemovitostí s údajem o vlastnictví dotčeného pozemku (informaci) 

− plná moc k zastupování v případě zastupování vlastníka dotčeného pozemku  

− povolení k provozování předmětu činnosti (např. dle živnostenského zákona) 

− v případě omezení provozu na komunikaci: 
a) souhlasné písemné stanovisko Policie ČR, Městské ředitelství, dopravní inspektorát, 

Výstavní 55, Ostrava-Vítkovice s návrhem přechodného dopravního značení včetně 
jeho umístění (v případě provádění stavebních prací) 

b) stanovení Magistrátu Města Ostravy, odd. dopravy k umístění dopravního značení 

− stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je zapotřebí dle zvláštních předpisů ve 
znění právních předpisů: 
a) zák. č. 266/1994 Sb. o drahách 
b) zák. č. 222/1994 Sb. o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
c) zák. č. 138/1973 Sb. o vodách 
d) zák. č. 44/1988 Sb. o ochraně nerostného bohatství 
e) zák. č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích 
f) zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 
g) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

  
Poznámka: 
Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace je podle pol. 36 sazebníku zákona č. 
634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů zpoplatněno správním 
poplatkem. Tento poplatek musí být žadatelem uhrazen před vydáním rozhodnutí (tj. před 
odesláním nebo předáním rozhodnutí žadateli). Úhradu je možno provést přímo na pokladně MěÚ 
Šenov nebo převodem na účet města – č.ú.: 1682036389/0800, VS 91361. 

                                             

V Šenově dne:       ……………………….………………………………………….. 
                                                                                   podpis žadatele (statutárního zástupce)  
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