Obec / městys

……………………..

……………………………

__________________________________________________
Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
pro dočasné užití pro umísťování zařízení staveniště ..., pro provádění stavebních prací
( doporučený tiskopis – formulář )

Pozn. * ) nehodící se škrtne !!
Žádám (e*) tímto o vydání povolení zvláštního užívání (dále jen „ zvláštní užívání „ nebo „ ZU “) místní
komunikace *, (dále jen „ místní komunikace „ nebo „ MK “) podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 25 odst. (1), odst. (6) písm. c) bod 2.*, 3.*, užití (ZU) MK, v
souladu s ust. § 44 odst. (1) zákona o pozemních komunikacích, se správním řádem č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád„ ), v souladu s ust. § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
* ZU pro : 2. * umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto MK ,
nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.)

* ZU pro : 3. * provádění stavebních prací, ………………………………………………………………………..
Žádá se o povolení zvláštního užívání MK ( žádá zhotovitel stavebních prací, pokud silniční správní úřad
nestanoví jinak ), v tomto rozsahu:

A) Přesné určení místa, účelu a doby

( kde má dojít ke ZU MK, způsobu realizace ZU MK , jaký druh zařízení
staveniště, skládky stavebních hmot, stavebních prací, jaký rozsah akce apod. )

•

Místo /místopis MK, která má být předmětem ZU :
1. Ev. číslo MK: .........................., místo provozního staničení MK: .........................v km (na 3 deset. místa)
Místopisný průběh MK: k.ú. ................................................., KN parc. č. MK: ...............................................
ulice:................................................................., před č.p. (objektem, nemovitostí) .............................................
...............................................................................................................................................................................
Forma ( způsob ZU ): protlak *, překop *, startovací jámy * ostatní* ……….…………………………….…
Druh vedení/IS ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:………………..………………..
Jiný způsob užívání : ……………………………………………………………………………………………
ve směru provozního staničení MK vlevo*, vpravo* ...................................................................................
*2. Ev. číslo MK: .........................., místo provozního staničení MK: .......................v km (na 3 deset. místa)
Místopisný průběh MK: k.ú. .........................................., KN parc. č. MK: ..................................................
ulice:................................................................., před č.p. (objektem, nemovitostí) .............................................
...............................................................................................................................................................................
Forma ( způsob ZU ): protlak *, překop *, startovací jámy * ostatní* ……….…………………………….…
Druh vedení/IS ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:………………..………………..
Jiný způsob užívání : …………………………………………………………………………………………..
ve směru provozního staničení MK vlevo*, vpravo* .........................................................................................
*3. Ev. číslo MK: .........................., místo provozního staničení MK: .............................v km (na 3 deset.
místa)

____________________________________________________________________________________________________________
Pozn.
V souladu se správním řádem, zejména pro urychlení řízení, v rámci ( pro ) poskytnutí přiměřeného poučení a pro poskytnutí
pomoci: Pokud se žadatel ( popř. jeho zástupce či zmocněnec ) cítí tímto doporučeným tiskopisem ( formulářem ) osloven, může
jej použít pro podání „ Žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace „. Úplnou a kvalifikovanou žádost je třeba
poštou nebo osobně ( přes podatelnu místně a věcně příslušné obce ) doručit na věcně a místně příslušný úřad. Vyrozumění : Žádost
není možné řešit zasláním elektronickou poštou, např. podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, není možné technické kresby konvertovat. Podanou předmětnou žádost následně vyřídí :
pověřený úředník místně a věcně příslušné obce;
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Místopisný průběh MK: k.ú. ............................................, KN parc. č. MK: ..................................................
ulice:................................................................., před č.p. (objektem, nemovitostí) .............................................
...............................................................................................................................................................................
Forma ( způsob ZU ): protlak *, překop *, startovací jámy * ostatní* ……….…………………………….…
Druh vedení/IS ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:………………..………………..
Jiný způsob užívání : ……………………………………………………………………………………………
ve směru provozního staničení MK vlevo*, vpravo* .............................................................................
*4. Ev. číslo MK: .........................., místo provozního staničení MK: .............................v km (na 3 deset.
místa)
Místopisný průběh MK:
k.ú. ................................................., KN parc. č. MK:
..................................................
ulice:................................................................., před č.p. (objektem, nemovitostí) .............................................
...............................................................................................................................................................................
Forma ( způsob ZU ): protlak *, překop *, startovací jámy * ostatní* ……….…………………………….…
Druh vedení/IS ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:………………..………………..
Jiný způsob užívání : ……………………………………………………………………………………………
ve směru provozního staničení MK vlevo*, vpravo* .............................................................................
*5. Ev. číslo MK: .........................., místo provozního staničení MK: .............................v km (na 3 deset.
místa)
Místopisný průběh MK: k.ú. ............................................., KN parc. č. MK: ..................................................
ulice:................................................................., před č.p. (objektem, nemovitostí) .............................................
...............................................................................................................................................................................
Forma ( způsob ZU ): protlak *, překop *, startovací jámy * ostatní* ……….…………………………….…
Druh vedení/IS ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:………………..………………..
Jiný způsob užívání : ……………………………………………………………………………………………
ve směru provozního staničení MK vlevo*, vpravo* .............................................................................
•

Účel ZU: užití MK pro………………….……….……………………………..
v/na MK…………………………………………………………….………..

druh stavebních prací

•

Doba (čas) trvání ZU MK (na dobu určitou ! ) :
ad 1) navrhovaný den vzniku (zahájení ZU) .......................................................................................................
den zániku (ukončení ZU - včetně uvedení MK do původního stavu).......................................................….
* ad 2) navrhovaný den vzniku (zahájení ZU) ....................................................................................................
den zániku (ukončení ZU - včetně uvedení MK do původního stavu)...........................................................
* ad 3) navrhovaný den vzniku (zahájení ZU) ....................................................................................................
den zániku (ukončení ZU - včetně uvedení MK do původního stavu).............................................................
* ad 4) navrhovaný den vzniku (zahájení ZU) ....................................................................................................
den zániku (ukončení ZU - včetně uvedení MK do původního stavu)............................................................
* ad 5) navrhovaný den vzniku (zahájení ZU) ....................................................................................................
den zániku (ukončení ZU - včetně uvedení MK do původního stavu)............................................................

•

*Způsob realizace ZU MK - v rámci realizace obecné stavby *, vodního díla *, název stavby:
………………………………………………………………………………………………..
po/na:
oznámení o záměru/územního souhlasu *, žádosti o vydání územního rozhodnutí/územního rozhodnutí *,
ohlášení/souhlasu *, žádosti o stavební povolení/ stavebního povolení *, zkráceného stavebního
řízení/certifikátu *, dle veřejnoprávní smlouvy * , vodoprávního povolení *, č.j. pokud je již v době podání
této žádosti již přidělené * obecným Stavebním úřadem Bučovice* speciálním vodoprávním
SÚ*…………………………………………………………………………………………………………..….
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____________________________________________________________________________________________________________
Pozn.
V souladu se správním řádem, zejména pro urychlení řízení, v rámci ( pro ) poskytnutí přiměřeného poučení a pro poskytnutí
pomoci: Pokud se žadatel ( popř. jeho zástupce či zmocněnec ) cítí tímto doporučeným tiskopisem ( formulářem ) osloven, může
jej použít pro podání „ Žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace „. Úplnou a kvalifikovanou žádost je třeba
poštou nebo osobně ( přes podatelnu místně a věcně příslušné obce ) doručit na věcně a místně příslušný úřad. Vyrozumění : Žádost
není možné řešit zasláním elektronickou poštou, např. podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, není možné technické kresby konvertovat. Podanou předmětnou žádost následně vyřídí :
pověřený úředník místně a věcně příslušné obce;

B) Zodpovědná osoba, jméno a příjmení toho, kdo má za průběh ZU zodpovídat, jeho datum nar.,
•

•

•

tel. (u právnických osob jejich název, sídlo a IČO )
* Fyzická osoba:
jméno, příjmení ………………………………………………………., datum narození ……………………,
tel. ……………….., místo trvalého pobytu ………………………………………………………………….,
jiná adresa pro doručování písemností ………………………………………………………………………
IDDS : .........................................................................ostatní ...........................................................................
* Fyzická osoba v podání souvisejícím s podnikáním :
jméno, příjmení ( popř. dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání ) ……………………………………………..…………………………..……………………..……,
IČO ………………….…, adresu zapsanou v obchodním rejstříku ( nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo
podnikání )………………………………………………………...……………………………………………,
jiná adresa pro doručování písemností………………………………………………………………………..
tel. ……………………………………………., ostatní ……………………………………………………...
IDDS : .........................................................................ostatní ...........................................................................
* Právnická osoba
název ( nebo obchodní firma ) ..............................................................................................……..................…….
................................................................................................................................tel...................................…
IČO ( nebo obdobný údaj ).........................................., ostatní ...............................................................................
adresa sídla …………………………………………………………………………………………………….
jiná adresa pro doručování písemností ...………………………………...........................................................
IDDS : .........................................................................ostatní ............................................................................

C) Údaje o žadateli ( žadatel o povolení

ZU MK , popř. jeho zástupce *, zmocněnec *, viz. § 31 až 35 správního řádu !!):

•

* Fyzická osoba:
jméno, příjmení ………………………………………………………., datum narození ……………………,
tel. ……………….., místo trvalého pobytu ………………………………………………………………….,
jiná adresa pro doručování písemností ………………………………………………………………………
IDDS : .........................................................................ostatní ...........................................................................

•

* Fyzická osoba v podání souvisejícím s podnikáním :
jméno, příjmení ( popř. dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání ) ……………………………………………..…………………………..……………………..……,
IČO ………………….…, adresu zapsanou v obchodním rejstříku ( nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo
podnikání )………………………………………………………...……………………………………………,
jiná adresa pro doručování písemností………………………………………………………………………..
tel. ……………………………………………., ostatní ……………………………………………………...
IDDS : .........................................................................ostatní ...........................................................................

•

* Právnická osoba
název ( nebo obchodní firma ) ..............................................................................................……..................…….
................................................................................................................................tel...................................…
IČO ( nebo obdobný údaj ).........................................., ostatní ...............................................................................
adresa sídla …………………………………………………………………………………………………….
jiná adresa pro doručování písemností ...………………………………...........................................................
IDDS : .........................................................................ostatní ...........................................................................

•

*Zmocněnec žadatele :
Jméno, příjmení * , název * ................................................................................................................................
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____________________________________________________________________________________________________________
Pozn.
V souladu se správním řádem, zejména pro urychlení řízení, v rámci ( pro ) poskytnutí přiměřeného poučení a pro poskytnutí
pomoci: Pokud se žadatel ( popř. jeho zástupce či zmocněnec ) cítí tímto doporučeným tiskopisem ( formulářem ) osloven, může
jej použít pro podání „ Žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace „. Úplnou a kvalifikovanou žádost je třeba
poštou nebo osobně ( přes podatelnu místně a věcně příslušné obce ) doručit na věcně a místně příslušný úřad. Vyrozumění : Žádost
není možné řešit zasláním elektronickou poštou, např. podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, není možné technické kresby konvertovat. Podanou předmětnou žádost následně vyřídí :
pověřený úředník místně a věcně příslušné obce;

místo trvalého pobytu *, adresa sídla * ..............................................................................................................
datum nar. *, IČ * ................................................................................................................................................
jiná adresa pro doručování ..................................................................................................................................
IDDS : .................................................., tel. ....................................., ostatní......................................................

D) Odhadovaný vliv ZU (popřípadě ruchu tímto užíváním vyvolaného) na bezpečnost a plynulost provozu
na
dotčených úsecích MK a návrh na řešení vzniklé situace ( přechodné dopravní značení apod. )..............
….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................
E) Povolení k provozování předmětu činnosti v rámci ZU, pokud je takové povolení zapotřebí podle zvláštních
F)

předpisů, viz. pozn. 11) na str. 5 – týká se uvedení MK do původního stavu…………………………..…..
..............................................................................................................................................................………....
Stanovisko dotčených správních orgánů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů , viz. pozn. 12), str. 5
................................................................................................................................................................................

Pozn. *) nehodící se škrtne !!
V ............................................................. ,dne ..................................................

Podpis žadatele ( u podnikatelů a právnických osob i razítko) : ………………………………………………..

_______________________________________________________________
Přílohy, viz. str. 4 až 5, tvoří neoddělitelnou součást této žádosti !!!
Dle § 40 odst. (5) vyhl. č. 104/1997 Sb. ( výsek ) :
(5) Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. c) ….. zákona obsahuje:
a) přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (jaký druh stavebních prací,
……., jaký rozsah akce apod.),
b) jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, telefon a adresu
(u právnických osob jejich název, sídlo a IČO),
c) odhadovaný vliv zvláštního užívání (popřípadě ruchu tímto užíváním vyvolaného) na bezpečnost a plynulost
provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na řešení vzniklé situace,
d) povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí
podle zvláštních předpisů, 11)
e) stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů. 12)
__________________________________________________________________________________________
Pozn.
11) Např. zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
12) Např. zákon č. 266/1994 Sb. , o dráhách, zákon č. 222/1994 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, zákon č. 138/1973 Sb. , ve znění pozdějších
předpisů/nyní vodní zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění, zákon č. 44/1988 Sb. , o ochraně a využití
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____________________________________________________________________________________________________________
Pozn.
V souladu se správním řádem, zejména pro urychlení řízení, v rámci ( pro ) poskytnutí přiměřeného poučení a pro poskytnutí
pomoci: Pokud se žadatel ( popř. jeho zástupce či zmocněnec ) cítí tímto doporučeným tiskopisem ( formulářem ) osloven, může
jej použít pro podání „ Žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace „. Úplnou a kvalifikovanou žádost je třeba
poštou nebo osobně ( přes podatelnu místně a věcně příslušné obce ) doručit na věcně a místně příslušný úřad. Vyrozumění : Žádost
není možné řešit zasláním elektronickou poštou, např. podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, není možné technické kresby konvertovat. Podanou předmětnou žádost následně vyřídí :
pověřený úředník místně a věcně příslušné obce;

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1964 Sb. , o telekomunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 50/1976 Sb. , ve znění pozdějších předpisů/ nyní zákon č. 183/2006 Sb. + od 1.1. 2007 nově dle ust.
§25 poslední věta odst. (1) zákona o MK, s vazbou na ust. § 2 odst. (1) písm. l) zákona č. 183/2006 Sb.
v platném znění – stanovisko příslušného územně plánovacího orgánu , pokud se jedná o veřejně prospěšnou
stavbu pro veřejnou infrastrukturu určenou k rozvoji nebo ochraně obce, kraje nebo státu, vymezenou ve vydané
územně plánovací dokumentaci

Upozornění pro žadatele
•

•
•

•

Tato žádost není/nenahrazuje - oznámení o záměru, ohlášení, žádost o: územně plánovací informaci, o
územní souhlas, o územní rozhodnutí, o souhlas k uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi stavebníkem a
stavebním úřadem, o stanovisko dotčeného orgánu k uzavření smlouvy mezi stavebníkem a autorizovaným
inspektorem, žádost o stavební povolení; oznámení o užívání stavby nebo zařízení – dle stavebního zákona
Případné povolení ZU MK stanoví pouze podmínky podle § 25 a navazujících ust. zákona o MK, podle §
40 vyhl. č. 104/1997 Sb. v platném znění
Práva a povinnosti stavebníka ,viz. ust. § 2 odst. ( 2 ) písm. c) nového stavebního zákona , obecné stavby
nebo vodního díla IS/vedení technické infrastruktury, založené např. stavebním zákonem a jeho prováděcími
právními předpisy, vodním zákonem a zákonem o ochraně přírody a krajiny, nebudou rozhodnutím
silničního správního úřadu o povolení ZU MK , dotčeny !!
Podkladové rozhodnutí o povolení zvláštního užívání MK dle § 25 odst. (6) písm. c) zákona o pozemních
komunikacích, které bude vydávat zdejší silniční správní úřad nenahrazuje ( nezakládá právo ) :
- k zahájení, k provádění terénních úprav, a stavebních prací na vlastní obecné stavbě nebo na vodním
díle, na jeho opravě, výměně, údržbě či při odstraňování havárie na předmětném zařízení, na vedení/IS
technické infrastruktury
- nenahrazuje vytýčení pozemních vedení technické infrastruktury ( plynu, vody, sdělovací vedení, el.
vedení, apod. )
- není územním souhlasem, územním rozhodnutím, stavebním povolením, souhlasem, veřejnoprávní
smlouvou, certifikátem, vyjádřením či jiným opatřením dle stavebního nebo vodního zákona ( mimo
jiné též nevyvazuje stavebníka z jeho povinností založených ust. § 152 stavebního zákona č. 183/2006
Sb., v platném znění )
- neopravňuje ke kácení dřevin, apod.
- u nově umísťovaných vedení/IS, neopravňuje ke zvláštnímu užívání MK, dle § 25 odst. (6) písm. d)
zákona o MK, a to pro umístění vedení/IS do silničních pozemků předmětných MK

Přílohy k žádosti o povolení zvláštního užívání MK :
a)
-

4x dokumentace ( PD ) z toho:
1x k založení u silničního správního úřadu
1x k žádosti o předchozí souhlas PČR OŘ ODI Vyškov
1x k žádosti o předchozí souhlas vlastníka MK ( popř. k uplatnění námitek, viz. pozn. 12 )
1x k povolení realizace/stavby obecnému Stavebnímu úřadu nebo spec. SÚ vodních děl
Dle povahy a charakteru věci upřesní rozsah PD silniční správní úřad

b) Doklad o zaplacení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění (100, 500, nebo 1000,Kč předem , a to dle doby/času ZU MK! Do 10-ti dnů; od 10-ti dnů do 6 měsíců , nad 6 měsíců … )
c)

Návrh dopravního řešení, DZ a opatření v místě zvl. užívání a v provozně navazujících úsecích ostatních
MK, zpracovaný oprávněnou a odborně způsobilou osobou, zejména dle TP 66 a TP 65

____________________________________________________________________________________________________________
Pozn.
V souladu se správním řádem, zejména pro urychlení řízení, v rámci ( pro ) poskytnutí přiměřeného poučení a pro poskytnutí
pomoci: Pokud se žadatel ( popř. jeho zástupce či zmocněnec ) cítí tímto doporučeným tiskopisem ( formulářem ) osloven, může
jej použít pro podání „ Žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace „. Úplnou a kvalifikovanou žádost je třeba
poštou nebo osobně ( přes podatelnu místně a věcně příslušné obce ) doručit na věcně a místně příslušný úřad. Vyrozumění : Žádost
není možné řešit zasláním elektronickou poštou, např. podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, není možné technické kresby konvertovat. Podanou předmětnou žádost následně vyřídí :
pověřený úředník místně a věcně příslušné obce;
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Doporučený rozsah PD:
d) Situace širších vztahů
e) Koordinační situace včetně vyznačení a okótování místa umístění IS/vedení na/v MK, pracovních míst,
pracovních strojů a ZS, jízdních pásů a pruhů, které zůstanou pro provoz na MK, po dobu jejího ZU
f) Při umístění IS/vedení ve vozovce MK - řádné zdůvodnění dle § 36 zákona o MK
g) Situační výkres se zakreslením polohy (umístění) IS/vedení, na podkladu platné (aktuální) katastrální
mapy
h) U protlaků zákres montážních jam s okótováním vzdálenosti od zpevnění MK, vč. příčných
řezů, příčné řezy (vč. potřebných kót) provedení překopů, protlaků, umístění startovacích
jam apod.
ch) Druh IS/vedení, jejich délku umístění v na silničním pozemku (vč. okótování a popisu ),
vzdálenost umístění IS od osy MK, hloubku (krytí IS) v na silničním pozemku při jejich
křížení či podélném umístění
i) Ostatní řádná plná moc k případnému zastupování žadatele apod. ………………………………….

Pozn.
Jakmile bude žádost o povolení ZU MK, splňovat (obsahovat) všechny náležitosti silniční správní úřad
požadované ZU MK povolí (nepovolí), a to po předchozím písemném souhlasu PČR OŘ ODI Vyškov , po
předchozím písemném souhlasu ( popř. námitkách – u veřejně prospěšných staveb ) po předchozím souhlasu
vlastníka MK a po předchozím stanovení dopravního značení. Pokud nebude žádost splňovat (obsahovat)
všechny náležitosti, bude správní řízení ve věci povolení ZU MK přerušeno. Pokud bude mít žádost všechny
náležitosti bude povolení ZU MK vydáno nejpozději do 60-ti dnů od zahájení řízení. V řízení se pokračuje,
jakmile pominou překážky, pro které bylo přerušeno - pokud je řízení přerušeno, lhůty pro vyřízení žádosti
neběží !!!

Úplnou a kvalifikovanou žádost u stavebních prací podává jejich zhotovitel ( pokud silniční správní úřad
neurčí jinak ) úplná a kvalifikovaná žádost by měla být podána nejlépe 60 dnů ( nejpozději 30 dnů ) přede
dnem uvažovaného zahájení zvláštního užívání MK – v opačném případě není možné ( reálné ) dle správního
řádu předmětnou žádost vyřídit a řízení o žádosti bude přerušeno, popř. zastaveno !!! Při vyřizování předmětné
žádosti bude postupováno zejména dle zákona o MK a dle správního řádu, dle platných technických norem a dle
platných resortních předpisů MD ČR .
Poznámka4:
Podle ust. §3 odstavec (1) zákona č. 13/1997 Sb. Musí být předmětná místní komunikace
rozhodnutím zařazena do kategorie MK . Až po pravomocném rozhodnutí silničního správního úřadu obce – dle
§40 odstavec (5) a) zákona č. 13/1997 je možné povolovat zvláštní užívání zařazených místních komunikací. Na
pozemní komunikace, nezařazené rozhodnutím do kategorie MK ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. je třeba
nahlížet jako na komunikace účelové.
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____________________________________________________________________________________________________________
Pozn.
V souladu se správním řádem, zejména pro urychlení řízení, v rámci ( pro ) poskytnutí přiměřeného poučení a pro poskytnutí
pomoci: Pokud se žadatel ( popř. jeho zástupce či zmocněnec ) cítí tímto doporučeným tiskopisem ( formulářem ) osloven, může
jej použít pro podání „ Žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace „. Úplnou a kvalifikovanou žádost je třeba
poštou nebo osobně ( přes podatelnu místně a věcně příslušné obce ) doručit na věcně a místně příslušný úřad. Vyrozumění : Žádost
není možné řešit zasláním elektronickou poštou, např. podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, není možné technické kresby konvertovat. Podanou předmětnou žádost následně vyřídí :
pověřený úředník místně a věcně příslušné obce;

