
 
Městský úřad Adamov 
Stavební úřad 
silniční správní úřad - pracoviště U Kostela 1 
Pod Horkou 2 
679 04 Adamov 
 
 
 
                                                                                                  Adamově dne …………………. 
 
 
 
Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. c) až e) zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
 
 
1. Žadatel - jméno, příjmení (název), datum narození (IČ) a adresa (sídlo):  
 
      ……………………………………………………………………………………………… 

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

 
2. Druh zvláštního užívání místní komunikace nebo silničního pomocného pozemku pro 

(zaškrtněte): 
• umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, 

světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení (dále jen "reklamní 
zařízení"), 

• umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo 
opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, 
skládka stavebních hmot nebo paliva apod.), 

• provádění stavebních prací, 
• zřizování vyhrazeného parkování, 
• zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných 

zařízení, 
• audiovizuální tvorbu, 
• umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu 

v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech, 
• pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže 

by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu 
 

3. Přesné určení místa zvláštního užívání komunikace (obec,ulice, délka zvláštního užívání): 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

4. Účel zvláštního užívání místní komunikace: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

5. Doba trvání zvláštního užívání komunikace (od – do, vč. termínu uvedení tělesa 
komunikace do původního stavu): 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 



6. Způsob realizace zvláštního užívání (jaký druh stavebních prací, jaký způsob prodeje a v 
jakém zařízení, jaký rozsah akce apod.) 

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

7. Jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, datum narození, 
telefon a adresa (u právnických osob jejich název, sídlo a IČ): 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

8. Odhadovaný vliv zvláštního užívání (popř. ruchu tímto užíváním vyvolaného) na 
bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na řešení vzniklé 
situace 

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

9. Povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové 
povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů (např. dle živnostenského zákona):  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

10. Stanovisko dotčených správních úřadů: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
                                                                               ………………………………………. 
                                                                               Podpis  žadatele 
                                                                               U právnické osoby podpis statutárního  
                                                                               zástupce a razítko 
 
 
 
 
 
 
Přílohy k žádosti: 

1. Situační náčrt místa se zakreslením rozsahu zvláštního užívání 
2. Souhlas vlastníka komunikace: Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov 
3. Souhlas Policie ČR, Dopravní inspektorát, Bezručova ul. 678 01 Blansko 
4. Stanovení dopravního značení od Městského úřadu Blansko, oddělení dopravy, nám. 

Republiky 1, 678 01 Blansko 
5. Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu 
6. Doklad o zaplacení správního poplatku 

 


