
 

 

Ž Á D O S T 
 o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - 

- užití silnice a silničního pomocného pozemku 

Na základě § 25 odst. 6 písm. c) bod 1, 2, 3, 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 

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

Žadatel (= zhotovitel u stav. prací): 

a) je-li jím fyzická osoba 
jméno a příjmení: 
…………………….……….......................................................................................................................... 
adresa:  
………........................................................................................................................................................ 
datum narození: 
………………………………………........................... 

b) je-li jím právnická osoba 

obchodní jméno: 

………………………………….……............................................................................................................ 

sídlo: 

……………………...................................................................................................................................... 

IČ: 

………………………………...................................... 
 

Ve věci zastoupený (název, přesná adresa – vyplňuje se pouze, pokud se nechá žadatel v řízení 
zastupovat a zmocněnec doloží plnou moc podepsanou žadatelem) 

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

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

Pracovník odpovědný za zabezpečení akce: 
jméno a příjmení: 
………………………..…............................................................................................................................. 
adresa: 
……….………............................................................................................................................................ 
telefonní číslo: 
………………………………...................................... 

Důvod zvláštního užívání: 

………………............................................................................................................................................. 

V rámci stavby (akce): 

................................................................................................................................................................... 
pro kterou bylo vydáno stavební povolení č. j., vydané stavebním úřadem: 
..................................................................................... 

Užita bude silnice, popř. silniční pomocný pozemek: 

Silnice 
tř./ č. 

způsob užití nebo 
zásahu *) 

v místě (obec, č. p., staničení silnice apod.) termín od - do 

    

    

    

    

* jedná-li se o pokládku inž. sítí uvést, zda se jedná o podélný výkop či příčný překop. 



 

 

K žádosti přikládám: 
- stavební povolení či ohlášení stav. úřadu (jedná-li se o stavební práce, které toto povolení vyžadují), v 

případě telekomunikačního vedení – územní rozhodnutí 
- povolení k předmětu činnosti, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů (např. výpis ze živnostenského 

rejstříku) 
- stanovisko majetkového správce komunikace, tj. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje se sídlem v Dubí 3, 

Ruská 260 u silnic II. a III. třídy 
- stanovisko vlastníka komunikace, tj. města Bílina u místních komunikací 
- stanovisko příslušného KŘ Policie ČR – dopravního inspektorátu včetně potvrzeného návrhu dopravního 

značení 
- plnou moc (v případě zastupování žadatele) 
- kopii složenky či bankovního převodu, kterou prokazuji uhrazení správního poplatku na účet Městského úřadu 

Bílina, č. ú. 19-1060440379/0800, VS 03136136. Poplatek lze uhradit též hotově na odboru dopravy MěÚ 
Bílina. 

 

 

V ................................................   dne: …………….............................. 

 

 

 

 

…….…............................................. 

čitelný podpis a razítko 

 

Upozornění: 
1. Dle § 2 zákona číslo 634/2004 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, delší než 6 měsíců 1.000 Kč 

2. Žádost předložte zdejšímu odboru min. 4 týdny před zahájením uvedené stavby (akce), a to vzhledem ke 
správním lhůtám (zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). 

3. V případě, že se jedná o stavební práce, předkládá žádost jejich zhotovitel. 
4. Pokud žádáte najednou o zvláštní užívání více silnic II. a III. tř. či místních komunikací, je nutné uhradit 

správní poplatek pro každou silnici zvlášť (vystavuje se též samostatné rozhodnutí pro každou silnici či MK). 
5. Doložením výše uvedených příloh urychlíte správní řízení. 
 
tel. 417 810 892, fax.  417 810 894 
 

 
 
 
 
Vyjádření vlastníka komunikace: 
 

V zastoupení vlastníka komunikace souhlasím/nesouhlasím* se zvláštním užíváním komunikace. 

……………………………………….. 

 

podpis a razítko  

* nehodící se škrtněte 
 


