
Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy – silniční správní úřad 

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 

  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace 

podle §25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění pro 
• odst. 6, písm. c2) - umísťování, skládání a nakládání věcí nebo mater. nesloužících k údržbě a opravám těchto komunikací *) 

• odst. 6, písm. c4) - zřizování vyhrazeného parkování *) 

• odst. 6, písm. c5) - zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podob. zařízení *) 

• odst. 6, písm. c6) - audiovizuální tvorbu *) 

• odst. 6, písm. e) - pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí *)  

(žádost musí být vyplněna u právnických nebo podnikajících fyzických osob přesně podle výpisu z obchodního 

rejstříku nebo živnostenského listu; u soukromých fyzických osob podle osobních dokladů) 

  

ŽADATEL (osoba, v jejímž zájmu má být zvláštní užívání povoleno)  
 

Obchodní jméno (jméno, příjmení) : ……………………………………………………………………….................................... 
 
Sídlo (adresa) : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
IČO: 1) ……………………………..                        Dat.nar.: 2)………………………………………………….. 
 
Telefon: ...………………………….                       E-mail (nepovinné):…………………………………….…. 
 

Povolení k provoz. předmětu činnosti v rámci zvl. užívání (živnostenský list) ………………………………………… 

                                     (uvést kým a kdy vydané) 
 

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ   

MK (ul.)……………………………. v místě (úseku)………...……………….……..……..……………………. m ……............. 
 
k. ú. ………………………………..  pozemek MK parc. č. ………………………………….. 
 
v termínu: od………………………… do………………………..  účel (důvod):.………………………………………………….. 
 
název akce……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
Způsob realizace (způsob prodeje; druh zařízení; rozsah akce atp.):…………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Odhad vlivu (popř. vyvolaného ruchu) zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku 
komunikace (částečné omezení provozu, uzavírka apod.) 

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

Návrh řešení vzniklé situace ………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OSOBA ODPOVĚDNÁ za průběh zvláštního užívání (určená žadatelem)  

Obchodní jméno (jméno, příjmení) : ………………………………………………………………………................................... 
 
Sídlo (adresa) : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
IČO: 1) ……………………………             Dat.nar.: 2)………………………………….     Telefon :  ……………………………. 
 
--------------------------------------------------------------- 
1) vyplní právnické a podnikající fyzické osoby 
2) vyplní fyzické osoby 

*) nehodící se škrtněte 
 



 

 

OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE – ZMOCNĚNEC (vyplnit pouze pokud za žadatele žádá jiná osoba) 
 
Obchodní jméno (jméno, příjmení).………………………………………………………………………………………………. 
 
Sídlo (adresa) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
IČO: 1) ……………………………           Dat.nar.: 2)………………………………

 
Telefon ………………………….           E-mail.:……………………………………….    
 
Zastoupení na základě …………………………………………………………………………………………………………… 

       (plná moc, mandátní smlouva apod.)  

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI  

1. Situační náčrt, ze kterého je zřejmé místo a způsob zvláštního užívání, včetně návrhu přechodné úpravy provozu 
dopravním značením. 

2. Souhlas vlastníka pozemní komunikace (Město Luhačovice). Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním se nevyžaduje 
v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu; k návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých 
rozhodne silniční správní úřad.  

3. V případě vlivu na bezpečnost nebo plynulost silničního provozu souhlas dopravního inspektorátu Policie ČR, Zlín, včetně 
písemného vyjádření k přechodné úpravě provozu (navrženému dopravnímu značení) – po předložení řádně zpracované 
projektové dokumentace (přehledný situační náčrt – viz výše) zajistí odbor dopravy MěÚ Luhačovice. 

4. Výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu žadatele, odpovědné osoby (pokud není zaměstnancem 
žadatele), oprávněného zástupce – zmocněnce (pouze u právnických a podnikajících fyzických osob). 

5. Plná moc (mandátní smlouva) pro oprávněného zástupce (zmocněnce) žadatele. 

 
 
 
Datum …………………………………….    ……………………………………………… 
           razítko, podpis 

UPOZORNĚNÍ 

Žádost předložte ODMěÚ Luhačovice s uvedenými přílohami a požadovanými doklady v dostatečném předstihu 
vzhledem ke stanovení správních lhůt (§ 71 zák.č. 500/2004 Sb.).  

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání se zpoplatňuje podle položky 36 písm. a) zák. č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích následovně: 
na dobu platnosti povolení: 10 dnů a kratší… 100,- Kč, 6 měsíců a kratší… 500,- Kč, delší 6 měsíců … 1000,- Kč.    

Poplatek je splatný před provedením úkonu, tj, při podání žádosti. 
 

Osvobození od poplatku: 
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany 
těžce zdravotně postižené -  držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P. 

 

 

Vyplní vlastník místní komunikace – obec      
 

VYJÁDŘENÍ    Č. j.      Dne      Vyřizuje 
      

 
Se zvláštním užíváním dle podané žádosti souhlasíme – nesouhlasíme za podmínek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        ……………………………… 
                                                                                                                                                                             podpis, razítko 


