
V: ………………………………... 
Dne: ……………………………... 

 
M�stský ú�ad Jind�ich�v Hradec                   
Odbor dopravy                      
Janderova 147/II, 377 22 Jind�ich�v Hradec 
 

ŽÁDOST 
 

o povolení zvláštního užívání (pro umís�ování reklamních pouta��, v�cí nebo materiál�, 
prodejních za�ízení, pro audiovizuální tvorbu a pro po�ádání akcí) podle § 25 odst. (6), 
písm. c) bod 1, 2, 5, 6, písm., e), zákona �. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, ve smyslu § 40 odst. (5) vyhlášky �. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 
1) Žadatel:  

 
Fyzická osoba: 
Jméno a p�íjmení: ….………………………………rodné �íslo:………...……………... 
Datum narození: ..……………………………………Telefon: ………….……………… 
Adresa bydlišt�:..………………………………………………………………………….. 

 
Právnická osoba : 
Obchodní firma (podle výpisu z obchodního rejst�íku ) 
 ……………………………………………………………………………………………… 
Sídlo (podle výpisu z obchodního rejst�íku ) 
  
……………………………………………………………………………………..………. 
I�O: …………………………………..      Telefon: ………………….………………….. 

 
2) P�esné ur�ení místa, ú�elu, doby zvláštního užívání a zp�sobu jeho realizace: 
 

a) P�esné ur�ení místa zvláštního užívání: 
 
……………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………..……………………………………… 
 

b) Rozm�r (ší�ka x délka) / rozloha (m2) 
 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

c) Doba zvláštního užívání                                           �asové omezení zvláštního 
užívání 

 
od ………………………………….....                           od ………………………………... 
do …………………………………….                           do ………………………………... 
 

d) Zp�sob realizace zvláštního užívání ( jaký zp�sob prodeje, jaký rozsah akce apod.) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



3) Odhadnutý vliv zvláštního užívání na bezpe�nost a plynulost  silni�ního provozu 
na dot�eném úseku komunikace a návrh na �ešení vzniklé situace: 
(p�i ovlivn�ní sil. provozu, doložit situaci s dopravním opat�ením a vyjád�ením Policie �R O� SDP) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
4) Povolení k provozování p�edm�tu �innosti v rámci zvláštního užívání, pokud je 

takové povolení zapot�ebí podle zvláštních p�edpis� (nap�. zákona �. 455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon v platném zn�ní): viz p�íloha 

 
 

 
……………………………….. 

Žadatel   (podpis, razítko) 
 
 

  
 
 
Správní poplatek vybrán dne:    ve výši: 
 
 
 
P�ílohy: 

- situace se zakreslením umíst�ní záboru a jeho rozm�r�  (délka x ší�ka a zbývající ší�e pro chodce) 
- kopii živnostenského listu �i výpisu z obchodního rejst�íku 
- v p�ípad� zastupování plnou moc  

 
V p�ípad� požadavku urychleného vy�ízení žádosti je možno p�iložit souhlas Policie �R O� SDP J. Hradec        
a vlastníka pozemní komunikace: 
   
 
Souhlas vlastníka pozemní komunikace: 
 
 
 
Souhlas Policie �R O� SDP J. Hradec:  
 
 
 
                                                                                                                                                


