
Ž Á D O S T  

 o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - 

- užití silnice a silničního pomocného pozemku pro umístění a provozování reklamních 

zařízení 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na základě § 25 odst. 6 písm c) bod 1. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , ve 

znění pozdějších předpisů, a § 40 odst. 5 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 

o pozemních komunikacích    

 ž á d á m (e) 

odbor dopravy Městského úřadu Bílina o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání 

komunikace pro umístění a provozování reklamního zařízení 

Žadatel (včetně uvedení kontaktního telefonu) 

a) je-li jím fyzická osoba 

  jméno a příjmení ............................................................................................................. 

  adresa .............................................................................................................................. 

  rodné č.  .......................... 

b) je-li jím právnická osoba 

 obchodní jméno u práv. osob............................................................................................. 

 sídlo u práv. osob............................................................................................................... 

 IČO................................ 

 

Ve věci zastoupený - název, přesná adresa (vyplňuje se pouze pokud se žadatel nechá v řízení 

zastupovat a bude doložena plná moc k zastupování podepsaná žadatelem a převzatá od 

zástupce + datum) 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

 

Žádá o povolení  umístit*– provozovat* reklamní zařízení na silnici*- pomocném pozemku* 

silnice č.  ........ 

viditelný ve směru jízdy:   od ..................... do ................. 

                                           od ..................... do ................. 

způsob zabezpečení proti možnému střetu vozidel s konstrukcí reklamního zařízení:  

........................................................................................................................................ 

elektrické osvětlení reklamního zařízení:   ano*   ne* 

v termínu:   od ...........           do .......... 

Přesné označení místa umístění (staničení silnice, obec, pozemek  parc.č., k.ú, ): 

............................................................................................................................................ 

Pracovník odpovědný za zabezpečení akce: 

    jméno a příjmení.............................................................................................................. 

    adresa .............................................................................................................................. 

    tel. bydliště.....................                                             tel. pracoviště ............................. 

* nehodící se škrtněte 

K žádosti přikládám (e) : 
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-------------------------------- 

- přehlednou situaci s vyznačenou vzdáleností reklamního zařízení od osy silnice 

(M 1:50000 – 20000, např. silniční mapa) 

- kopii katastrální mapy s vyznačeným okótovaným zákresem umístění poutače + výpis 

z katastru nemovitostí (ne starší 1/2 roku) 

- návrh poutače s okótovanými rozměry 

- stanovisko majetkového správce komunikace, tj. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje se 

sídlem v Dubí 3, Ruská 260 

- originál stanoviska příslušného OŘ Policie ČR – dopravního inspektorátu  

- plnou moc (v případě zastupování žadatele) 

- výpis z obchodního rejstříku (postačí neověřená kopie) je-li žadatelem právnická osoba 

- kopii složenky či bankovního.převodu, kterou prokazuji uhrazení správního poplatku ve 

výši ........ Kč na účet Městského úřadu Bílina, č.ú. 19-1060440379/0800, VS 031361_ _. 

Poplatek lze uhradit též hotově na odboru dopravy MěÚ Bílina. 

 

 

 

 

              V ..........................                                                dne ........................... 

 

 

 ............................................. 

 čitelný podpis a razítko 

Upozornění : 

1. Dle § 2 zákona číslo 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších novel, 

položky sazebníku č. 36 písm. a), podléhá vydání předmětného rozhodnutí správnímu 

poplatku, jehož výše je závislá na délce trvání zvláštního užívání silnice a činí: 10 dní a na 

dobu kratší než 10 dní 100,- Kč, 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500,- Kč, nad 6 

měsíců 1.000,- Kč 

2. Žádost o vydání rozhodnutí doložte zdejšímu odboru min. 4 týdny před tím, než budete 

žádat stavební úřad o povolení reklamního poutače a to vzhledem ke stanovení správních 

lhůt (§ 27 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). 

3. V souladu s § 25 odst. 5 cit. zákona č. 13/1997 Sb., může silniční správní úřad povolit 

umístění poutače nejdéle na dobu pěti let. 

4. Pokud žádáte najednou o zvláštní užívání více silnic II. a III.tř. či místní komunikace I. 

nebo II. třídy, je nutné uhradit správní poplatek pro každý poutač zvlášť (vystavuje se též 

samostatné rozhodnutí pro každý poutač). 

5. Doložením výše uvedených příloh urychlíte správní řízení. 

 

 

Tel. 417 810 892, fax 417 810 894 


