
Odbor rozvoje a životního prostředí 
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 

telefon: 412 315 331 
mobil: 731 411 501  

e-mail: curgali@mesto-sluknov.cz 

ŽÁDOST 

o vydání rozhodnutí zvláštního užívání místní komunikace –
provádění stavebních prací 

dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
v platném znění, a § 40 odst. 5 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, žádám (e) o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání místní komunikace 

ŽADATEL (u stavebních prací zhotovitel): 

1) právnická osoba

obchodní jméno: ……………………………………………………………………………………………… 

sídlo: …………………………………………………………………………………………………………… 

IČO: ……………………………………………………………………………………………………………. 

tel. (nepovinné): ………………………………………………………………………………………………. 

e-mail (nepovinné): …………………………………............................................................................... 

2) fyzická osoba

jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………….. 

adresa: ………………………………………………………………………………………………………… 

datum narození: ………………………………………………………………………………………………. 

tel. (nepovinné):  ……………………………………………………………………………………………… 

e-mail (nepovinné): …………………………………............................................................................... 

Adresa pro doručování: ……………………………………………………………………………………… 

Adresu pro doručování vyplňte pouze, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je 
adresa trvalého pobytu (sídla). 

mailto:stroufova@mesto-sluknov.cz


Ve věci zastoupený (vyplňuje se pouze tehdy, pokud se žadatel nechá v řízení zastupovat a 
zmocněnec doloží plnou moc podepsanou žadatelem). Identifikační údaje se uvedou v rozsahu 
předchozího bodu 1) pro právnickou osobu nebo 2) pro fyzickou osobu: 

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

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

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

Pracovník odpovědný za průběh zvláštního užívání: 

jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………….. 

adresa: ………………………………………………………………………………………………………… 

telefon: ………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail (nepovinné): ………………………………………………………………………………………….. 

u právnických osob 

obchodní jméno: ……………………………………………………………………………………………… 

IČO: ……………………………………………………………………………………………………………. 

sídlo: …………………………………………………………………………………………………………… 

telefon (nepovinné): …………………………………………………………………………………………. 

e-mail (nepovinné): …………………………………………………………………………………………... 

Název stavby (akce): 

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

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

Účel zvláštního užívání místní komunikace: 

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

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

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

Způsob provedení zásahu do komunikace: 

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

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

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



V rámci stavby (akce): ……………………………………………………………………………………... 

pro kterou bylo vydáno stavební povolení č.j. …………………………………………………………….. 

vydané stavebním úřadem: …………………………………………………………………………………. 

Určení místa: 

č. MK - v místě (ulice, pozemek parc.č.) - přesný termín zvláštního užívání (od-do) – rozsah (m2) 

………………. - ………………………………………..- …………………..……….. - ………………… m2 

………………. - ………………………………………. - ………..……….…..…….. - ………………… m2 

………………. - ………………………………………. - ………….…..……..…….. - ………………… m2 

Odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku 

komunikace a návrh na řešení vzniklé situace: 

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

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

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

Doba realizace: 

od: …………………………. do: ……………………… 

V(e) …………………………………… dne ……………………………… 

……………………………………………      
Podpis a razítko 

NEPOVINNÉ ÚDAJE:

Poskytnutí nepovinných údajů je zcela dobrovolné. Vaše zde uvedené  údaje budou použity za 
účelem operativní a efektivní komunikace pro rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby a 
nebudou využity ani sdíleny jinak, než za tímto účelem. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat na 
Městském úřadě Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, e-mail: podatelna@mesto-sluknov.cz, 
tel. 412 315 331. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně 
osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je pro tento účel právně 
přípustné. Informace o zpracování osobních údajů městem Šluknov jsou uvedeny na adrese: 
https://www.mestosluknov.cz/cz/urad-zpracovani-osobnich-udaju.html.

……………………………………………      
Podpis a razítko 



Přílohy k žádosti: 

Povinné 
- plná moc (v případě zastupování žadatele), obsahující zákonné náležitosti určené v ust. § 

33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
- přehledný situační zákres s vyznačením místa a rozsahu (m2) 
- odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku 

komunikace a návrh na řešení vzniklé situace 
- povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové 

povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů (např. živnostenský zákon) 
- stanoviska dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí dle zvláštních předpisů (např. 

zákon o státní památkové péči, o drahách apod.) 

Nepovinné 
- stanovisko příslušného orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, 

dopravní inspektorát Děčín, včetně potvrzeného návrhu dopravního značení 

Upozornění: 

- dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je žadatel povinen před vydáním 
rozhodnutí zaplatit správní poplatek. Dle pol. č. 36 písm. a) sazebníku k zákonu č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, je výše poplatku za vydání povolení ke zvláštnímu 
užívání místní komunikace na dobu platnosti 10 dní a na dobu kratší než 10 dní 100,- Kč; 
na dobu 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500,- Kč a na dobu delší než 6 měsíců 
1.000,- Kč, 

- po dokončení akce bude vyúčtován poplatek za zábor veřejného prostranství v souladu 
s Obecně závaznou vyhláškou města Šluknov č.1/2017 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. 

ŽÁDOST SE PODÁVÁ MINIMÁLNĚ 30 DNŮ PŘEDE DNEM ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH 
(VÝKOPOVÝCH) PRACÍ 
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