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OBECNÍ ÚŘAD PŘÍŠOVICE  
 

 
 tel: 485 177  025, 482 728 014-5    e-mail: prisovice @email.cz         www.prisovice.cz 

   
 

   
Podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
 
Lokalita místní komunikace:  
 
Pozemek parc. číslo: ..………………….................................... k. ú.: ..………………..……  
 
Komunikace – ulice: ..………………………………….…..........................................................…  
Číslo nájemní smlouvy (souhlas) vlastníka pozemku: …………….......….....…….…..….....….  
ze dne: ……..………....…….  
 
Účel zvláštního užívání místní komunikace, § 25 (zaškrtněte): 
 
(6) c) 2. Umístění stavebního zařízení a věcí pro provádění staveb a jejich změn na MK 
(6) c) 5. Zřizování a provoz stánků, pojízdných, přenosných a jiných podobných prodejních 

zařízení *) na MK 
(6) c) 1. umísťování a provozování reklamních poutačů a zařízení na MK 
(6) c) Pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí na MK 
(6) d) Umístění inženýrských sítí a jiných vedení v MK 
(6) c) 4. vyhrazení trvalého parkovacího místa na MK 
(6) c) 3. Provádění výkopových a stavebních prací v MK 
  
  
 
 Podrobnější popis prováděné činnosti:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Celkově  užívaná plocha: ………. 2,  v termínu od: …….....…..……. do: .……......…...….....  
 
Doba zvláštního užívání (např. prac. dny, mimo svátky, ST, denně, po–so, apod.):  
 
...................................................................................................................................................  
*) druh zboží (v souladu s tržním řádem) 
..............................................................................................  
 
Žadatel:  
 
Jméno a příjmení (fyzická osoba) ..............................................................................................  
 
Obchodní firma (právnická osoba) .....……................................................................................  
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Bydliště, místo podnikání, sídlo: ................................................................................................  
 
 
………………………………….……………………………………...… PSČ: .……….…….……...  
 
 
Dat. nar. (fyzická osoba): …….……..………..… IČ (právnická osoba): ………...... 
 
Odpovědná osoba: ………………………...………….…… Telefon: …………….....…….……..  
 
 
V Příšovicích  dne: ……………………....…...…  
 
 
 
 

..........................................................  
          razítko a podpis žadatele 
 
 
 
 
 
 
 

Tento formulář je závazný a nelze ho měnit. 
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Přílohy:  
- souhlasné stanovisko Policie ČR (v případě, že zábor při zvláštním užívání místní 
komunikace zasahuje do provozu na komunikaci),  
- kopie výpisu OR/ŽL,  
- stavební povolení/územní rozhodnutí,  
- situační zákres s vyznačením místa zvláštního užívání,  
- kopie souhlasu vlastníka komunikace.  
 
 
Vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho přílohy - sazebníku správních 
poplatků, položky 36, zaplacení správního poplatku před vydáním tohoto rozhodnutí 
podle § 5 odst. 5 téhož zákona, a to na dobu platnosti  
 
 
- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní 100 Kč  
- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč  
- delší než 6 měsíců 1 000 Kč  
 
 
Nebude-li správní poplatek zaplacen, nebo nebude-li jeho zaplacení prokázáno před 
vydáním rozhodnutí (lze prokázat kopií podacího lístku poštovní poukázky či výpisu z účtu), 
zahájené řízení bude v souladu s § 5 odst. 4 cit. zákona č. 634/2004 Sb. zastaveno.  
 
 
 
 
 
Upozornění:  
Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného 
prostranství. 
 
 

 
 
 

 
 


