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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 místní komunikace v územním obvodu města 
Blanska 

 
dle § 25 odst. 6 písm. a) 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: ........................................................................................................................... 
 
Účel zvláštního užívání: přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání 
vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními 
předpisy. 
 
Rozsah zvláštního užívání: 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Doba přepravy, zda a kdy se bude opakovat: 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Návrh a průběh trasy přepravy, časový rozvrh přepravy: 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
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Základní technické údaje vozidla: 
1. druh vozidla …………………………………………………………………………….................. 
2. tovární značka, typ (je-li identifikovatelný) …………………………………………................... 
3. výrobní číslo ……………………………………………………………………………................. 
4. rozměry (délka, šířka, výška)………………………………………………………….................. 
5. provozní hmotnost, příp. nejvyšší technicky přípustná hmotnost: ........................................ 
6. počet náprav a zatížení a rozvor jednotlivých náprav  .......................................................... 
7. nejmenší poloměr otáčení vozidla nebo soupravy ................................................................ 
8. nejmenší vnější poloměr otáčení .......................................................................................... 
9. světelná zařízení vozidla (druh, počet a umístění) …………………………………................. 
10. nejvyšší konstrukční rychlost………………………………………………………….................. 
11. zajištění bezpečnosti silničního provozu při jízdě nadměrného vozidla po vlastní ose 
(doprovodná vozidla atd.) ........................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Přepravy podle § 25 odst. 6 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů o 
celkové hmotnosti vyšší než 60 tun nebo nadměrných rozměrů, lze povolit jen 
výjimečně, pokud žadatel prokáže, že není technicky reálné snížit hmotnost nebo 
rozměry přepravy ani použít jiného způsobu přepravy a že zatížitelnost mostů a 
únosnost vozovek, ověřené statickým posouzením, umožní realizaci přepravy. 
 
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: ........................................................................................................................... 
 
Nákres obrysu vozidla, s vyznačením rozměrů vozidla a umístění světelných zařízení 
nebo fotografie vozidla zepředu, z boků a zezadu (viz samostatná příloha: ano , ne ): 
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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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povinné přílohy: 
 nákres obrysu vozidla, s vyznačením rozměrů vozidla a umístění světelných zařízení 

nebo fotografie vozidla zepředu, z boků a zezadu (volitelně), 
 
 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 32/3, 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). 


