ŽIVOTNÍ SITUACE
Pojmenování (název) životní situace
Základní informace k ţivotní situaci

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat ţádost
apod.)
Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit

Jaké doklady a dokumenty jsou k vyřízení potřeba

Formuláře
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní
komunikace
Ustanovení § 25 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
K uţívání silnic II. a III. třídy a místních komunikací jiným
neţ obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, neţ pro
které jsou určeny je třeba povolení příslušného silničního
správního úřadu. Zvláštním uţíváním pozemní
komunikace je např. umísťování a provozování
reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení,
světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných
zařízení, umísťování, skládání a nakládání věcí nebo
materiálů neslouţících k údrţbě nebo opravám pozemní
komunikace, provádění stavebních prací na tělese
pozemní komunikace nebo na silničním pomocném
pozemku, umístění inţenýrských sítí v silničním pozemku,
na něm nebo na mostních objektech, zřizování a provoz
stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných
podobných zařízení, audiovizuální tvorbu, zřizování
vyhrazeného parkování, pořádání sportovních, kulturních,
náboţenských, zábavních a podobných akcí, jestliţe by
jimi mohla být ohroţena bezpečnost nebo plynulost
silničního provozu, výjimečné uţití pozemní komunikace
pásovými vozidly Armády ČR nebo historickými vozidly,
jejichţ kola nejsou opatřena pneumatikami nebo
gumovými obručemi, výjimečné uţití pozemní
komunikace samojízdnými pracovními stroji a přípojnými
vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou
způsobilost podle zvláštního právního předpisu. Silniční
správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního
uţívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky
zvláštního uţívání. Rozhodnutí pro povolení reklamního
zařízení můţe být povoleno nejdéle na dobu 5 let.
Ţádost podává ten, v jehoţ zájmu nebo kvůli jehoţ
činnosti má být zvláštní uţívání pozemní komunikace
povoleno
Obecní úřad obce s rozšířenou působností - Městský úřad
Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství,
Opavská 1, 78501Šternberk
3.podlaţí, dveře č. 313, 318
Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 8:00-11:30, 12:3017:00
Ing. Adriana Runštuková, 585 086 561
Ing. Marcela Višnovská, 585 086 592
Vyplněný formulář ţádosti, předchozí souhlas vlastníka
dotčené pozemní komunikace a můţe-li zvláštní uţívání
ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu,
také předchozí souhlas příslušného orgánu Policie ČRdopravní inspektorát. Situace, ze které bude patrný
rozsah zvláštního uţívání.
Předepsaný formulář je k dispozici na stránkách města
Šternberk, č. formuláře F 04-03 zde
Za povolení zvláštního uţívání pozemní komunikace se

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Elektronická forma vyřízení

Jaké další činnosti jsou po ţadateli poţadovány

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Jaké jsou související předpisy
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě
nedodrţení povinností

Nejčastější dotazy k ţivotní situaci
Další informace

vybírá správní poplatek, jehoţ výše závisí na délce trvání
zvláštního uţívání. V případě vydání povolení zvláštního
uţívání na dobu kratší neţ 10 dnů činí správní poplatek
100 Kč, na dobu kratší neţ 6 měsíců 500 Kč, v ostatních
případech 1000 Kč. Od správního poplatku je osvobozeno
vydání povolení ke zřízení vyhrazeného parkování pro
drţitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a vydání dodatečného
povolení zvláštního uţívání pozemní komunikace
v důsledku havárie. Správní poplatek se platí na pokladně
MěÚ Šternberk nebo převodem z účtu, případně poštovní
poukázkou.
Pokud se jedná o jednoduchou věc, rozhodne úřad
bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů od
podání ţádosti, ve zvlášť sloţitých případech a
v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od
podání ţádosti.
Tuto situaci je moţné řešit zasláním ţádosti a příloh do
datové schránky.
Vzhledem k rozsáhlému počtu druhů zvláštního uţívání a
jejich specifik je vhodnější osobní projednání.
Další poţadované náleţitosti pro konkrétní druh zvláštní
uţívání jsou uvedeny ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává
ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15-ti
dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání proti
rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek.
Uţití pozemní komunikace jiným neţ obvyklým způsobem
nebo k jiným účelům, neţ pro které jsou určeny bez
povolení silničního správního úřadu a nedodrţení
podmínek stanovených v povolení zvláštního uţívání je
přestupkem, případně deliktem dle § 42a a 42b zákona o
pozemních komunikacích, za který lze uloţit pokutu.
Pokud právnická nebo fyzická osoba porušuje podmínky
stanovené v rozhodnutí o povolení zvláštního uţívání
pozemní komunikace, rozhodne silniční správní úřad o
odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo
odňato povolení ke zvláštnímu uţívání, můţe být uděleno
povolení ke zvláštnímu uţívání na základě nové ţádosti
nejdříve po uplynutí 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí
o odnětí povolení.

Informace o popisovaném postupu (o řešení ţivotní
situace) je moţné získat také z jiných zdrojů a v jiné
formě

Lze získat přímo na MěÚ Šternberk, odbor dopravy a
silničního hospodářství
Stránky ministerstva dopravy, Krajský úřad Olomouckého
kraje
www.mdcr.cz
www.kr-olomoucky.cz

Za správnost návodu odpovídá

Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního

Kontaktní osoba
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
Popis byl naposledy aktualizován
Datum konce platnosti popisu

hospodářství
vedoucí odboru Ing. Adriana Runštuková
1.9. 2011
1.9. 2011
Konec platnosti návodu není stanoven

