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Městský úřad Blansko 
Stavební úřad 
nám. Svobody 32/3, pracoviště: nám. Republiky 1316/1 
678 01 Blansko 
tel.: 516 775 700 
e-mail: stavebni@blansko.cz 
 
Správní poplatek: ........................................ zaplacen dne: ........................................ 
 
 

ŽÁDOST 

 

o povolení zvláštního užívání silnice II., III. třídy, místní komunikace *) 
 
dle § 25 odst. 6 písm. c), e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Žadatel (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. adresa pro 
doručování, u právnických osob název, IČO, adresa sídla, popř. adresa pro doručování): 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Telefon, e-mail: ........................................................................................................................... 
 
O jaké zvláštní užívání se jedná: 
 
c) užití silnice, silničního pomocného pozemku, místní komunikace pro (zaškrtněte): 
 
1) umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, 
světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení, 
 
2) umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo 
opravám silnic, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních 
hmot nebo paliva, lešení apod.) 
 
3) provádění stavebních prací, 
 
4) zřizování vyhrazeného parkování, 
 
5) zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných 
zařízení, 
 
6) audiovizuální tvorbu, 
 
e) pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí a 
shromáždění, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost 
silničního provozu: 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
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Určení místa zvláštního užívání (u silnic: číslo silnice, přesné určení místa = km staničení, 
parcelní číslo; u MK: parcelní číslo, název ulice): 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Účel zvláštního užívání silnice, místní komunikace: 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Doba trvání zvláštního užívání silnice (od - do, vč. termínu uvedení silničního tělesa do 
původního stavu): 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Způsob realizace (např. jaký druh stavebních prací, jaký způsob prodeje a v jakém zařízení, 
jaký rozsah akce apod.): 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Osoba zodpovědná za průběh zvláštního užívání (jméno, příjmení, datum narození, místo 
trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, u právnických osob název, IČO, adresa sídla, 
popř. adresa pro doručování): 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Telefon, e-mail: ........................................................................................................................... 
 
Odhadovaný vliv zvláštního užívání (popř. ruchu tímto užíváním vyvolaného) na 
bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na řešení 
vzniklé situace: 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání (např. dle zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů): 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 



3/3 
 

Souhlasím s tím, aby mé nad rámec zákonných požadavků výše uvedené osobní údaje (t.j. e-mail, telefon), poskytnuté správci, 
kterým je město Blansko, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO 00279943, byly v souladu s ustanovením 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) tímto 
správcem zpracovány a uchovány pro účely vyřízení předmětné žádosti po dobu existence spisového materiálu. 
Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s výše uvedeným Obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů (GDPR) je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno 
písemně e-mailem nebo dopisem doručeným na výše uvedenou adresu města Blansko. Dále jsem si vědom/a, že mohu 
požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo 
opravit, či požadovat výmaz těchto osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se 
zpracováním osobních údajů se mohu obrátit na město Blansko nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  
 
 
V .............................. dne .............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................ 
Podpis žadatele (razítko) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) nehodící se škrtněte 
 
Povinné přílohy: 
 situační náčrt místa se zakreslením rozsahu zvláštního užívání silnice / MK na 

podkladě aktuální katastrální mapy, 
 
 předchozí souhlas Dopravního inspektorátu Policie ČR, Krajské ředitelství policie 

Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko, 
 
 a) předchozí souhlas vlastníka, resp. správce dotčené silnice, tj. Správy a údržby 

silnic Jihomoravského kraje, přísp. org. kraje, oblast Sever, Komenského 1685/2, 
678 01 Blansko, 

 b) předchozí souhlas vlastníka dotčené místní komunikace tj. město Blansko, nám. 
Svobody 3, 678 01 Blansko, 

 
 doklad o zaplacení správního poplatku ve výši: 

 100 Kč, při žádosti o povolení zvl. užívání na dobu kratší než 10 dní, 

 500 Kč, dtto na dobu kratší než 6 měsíců, 

 1000 Kč, dtto na dobu nad 6 měsíců. 
 
Poplatek lze uhradit na pobočkové pokladně stavebního úřadu MěÚ Blansko (pouze v 
hotovosti), na hlavní pokladně MěÚ Blansko (v hotovosti i kartou) nebo převodem 
z účtu (informace na podatelně stavebního úřadu). 


