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Městský úřad Kuřim 
odbor dopravy 
Jungmannova 968 
664 34 Kuřim 
 

 
 

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ 
Dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů 
 

− provádění stavebních prací z důvodu instalace inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo 
podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech. 

 

   místní komunikace, chodník 

   silnice II., III. třídy 

   silniční pomocný pozemek 
 
 

Identifikační údaje žadatele  
(žádost předkládá zhotovitel) 
(fyzická osoba): jméno žadatele, datum narození, adresa bydliště, telefon  
(podnikající, právnické osoby): název firmy, sídlo, IČ, telefon  

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Telefon: ........................................................................................................................................ 

E-mail: ………............................................................................................................................... 

 

Žadatel jedná    

  samostatně      
   je zastoupen;  

(fyzická osoba): jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresa bydliště, telefon  
(podnikající, právnické osoby): název firmy, sídlo, IČ, telefon  

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Telefon: ....................................................................................................................................... 

E-mail: ……….............................................................................................................................. 
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Druh inženýrských sítí nebo vedení 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

přesné určení místa  

katastrální území parcelní č. druh komunikace 

   

   

   

   

   

   

   

   

rozsah zvláštního užívání (v km staničení) 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

Důvod zvláštního užívání 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

v rámci realizace stavby (název stavby): 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Termín zvláštního užívání (od - do) 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

Způsob realizace zvláštního užívání 

   Příčné umístění (protlak, překop, překop po půlkách apod.) 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

  Podélné umístění (výkop apod.)  

 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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Osoba zodpovědná za průběh ZU (jméno, název, datum narození, IČ, adresa, sídlo a tel.) 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 

Odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném 

úseku komunikace a návrh na řešení vzniklé situace (popř. v samostatné příloze) 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

   částečná nebo úplná uzavírka* 

   stanovení přechodné úpravy provozu  
 
 
 
Přílohy k žádosti o povolení zvláštního užívání: 
 

 Plná moc v případě zastupování žadatele 

 stanovisko – souhlas vlastníka pozemní komunikace (silnice II. a II. třídy- majetkový 
správce Správa a údržba silnic JMK, stř. Blansko; místní komunikace v k.ú. Kuřim –  
Město Kuřim, odbor investiční)  

 situace a vzorové řezy uložení IS, ze které je zřejmé místo a způsob zvláštního 
užívání a způsob řešení 

  

   
 
 
 
 
V…………………. dne…………………      
                     
                    
 
 
podpis žadatele nebo zplnomocněného zástupce, otisk razítka:                                                               
 
 
 
 
 
* v případě nutnosti částečné nebo úplné uzavírky je nutné podat samostatnou žádost dle § 24 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
 


