
Městský úřad Strakonice 

Odbor dopravy 

Velké náměstí 2 
386 21 Strakonice 

 

Ž Á D O S T 
o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace 

dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
 

1/ Jméno a adresa žadatele:………………………………………………………………………….………………………… 

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

IČ: ……………………………………… telefon: .…………….……………….. 

2/ Důvod zvláštního užívání: ………………………………………………………………………............................. 

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

3/ Místo: 

obec: …….……………………...………….. katastrální území: ………………………….………………………………………. 

číslo komunikace*), název ulice, parc. č.*): …….…...…………………..…… plocha: …………..……………… (m²) 

přesný popis místa: ………………….………………………………………………………………………………………………… 

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

4/ Termín: od ………………………………………… do ………………………………………… 

5/ Termín uvedení povrchů komunikace do původního stavu: do ………………………………………….. 

6/ Jméno a adresa osoby zodpovědné za průběh zvláštního užívání: 

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

 
 
Přílohy žádosti: 
• předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace:  

- u silnic II. a III. třídy - SÚS Jč kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice – 

p. Čížek / 383 317 737 
- u místních komunikací - Město Strakonice, majetkový odbor, Velké náměstí 2 – p. Bezpalec / 383 700 

321 
• předchozí souhlas Policie ČR – KŘ, DI Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice – 

por. Bc. Dvořáková, por. Krejčí, DiS. / 974 237 258 
• snímek katastrální popř. pozemkové mapy s vyznačením místa zvláštního užívání 

• návrh dopravního značení odsouhlasený Policií ČR, může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo 

plynulost silničního provozu 
• plná moc pro zástupce žadatele 

 
 

 

 
Datum: ……………………………………            ……………...…….….……………………………………… 

                podpis a razítko žadatele 
 



ŽADATEL NEVYPLŇUJE 

Správní poplatek: Vydání povolení zvláštního užívání je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, položka 36 písm. a), částkou ve výši 100 Kč na dobu kratší než 10 dní, 500 Kč 

na dobu kratší než 6 měsíců, 1.000 Kč v ostatních případech. 

SÚS Jč kraje, závod Strakonice - Město Strakonice*) souhlasí – nesouhlasí *) se zvláštním 

užíváním a stanovuje následující podmínky: 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Datum:  …………………………… č.j.……………………… ….…………………..………………………………………… 

                               podpis a razítko 

___________________________________________________________________________________ 

Policie ČR – KŘ, DI Strakonice souhlasí – nesouhlasí *) se zvláštním užíváním a stanovuje následující 

podmínky: 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Datum:  …...………………………. č.j.………………………   ….………………………………..…………………………… 

                               podpis a razítko 

*) nehodící se škrtněte 


