01. Identifikační kód
02. Kód životní situace
082
03. Pojmenování (název) životní situace
Zvláštní užívání komunikace- zábor chodníku nebo vozovky, výkop v chodníku nebo vozovce, umístění mobilního prodejního stánku apod., (reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkování, provozování stánků, sportovní a kulturní akce
apod.)
04. Základní informace k životní situaci
Místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než
pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním
správním úřadem.
Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provozování reklamních zařízení nebo provádění stavebních prací na tělese pozemní komunikace nebo na silničním pomocném pozemku, umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace, zřízení vyhrazeného parkovacího stání, zřizování a provoz stánků na pozemní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku.
Zvláštním užíváním pozemní komunikace je také pořádání cyklistických závodů a
jiných podobných sportovních, kulturních a zábavních akcí, avšak pouze za předpokladu, že by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích (pro určení, zda je splněna tato podmínka, je směrodatné
vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie České republiky).
Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v
rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání.
Zvláštní užívání spočívající v umístění a provozování reklamního zařízení může být povoleno nejdéle na dobu 5 let za podmínky, že reklamní zařízení nemůže být zaměněno s dopravními značkami nebo dopravními zařízeními a nemohou oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Předchozí souhlas vlastníka (správce) dotčené místní komunikace
Předchozí souhlas příslušného orgánu Policie ČR
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu; nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit
silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením akce.
08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pro komunikace, které jsou zařazeny do základního komunikačního systému (tam, kde
je provozována městská hromadná doprava) a přilehlé chodníky je příslušným silničním správním úřadem Magistrát města Brna, odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67
Brno
Pro ostatní místní komunikace Úřad městské části města Brna, Brno–Nový Lískovec,
odbor stavební a všeobecný, Oblá 75a, 634 00 Brno
09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
úřední dny: pondělí a středa
úterý, čtvrtek, pátek - po dohodě, tel.: 547 428 920
Ing. Josef Kohout
Oblá 75 => I. patro => dv. č. 10

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Na úřadě předložte:
Žádost o zvláštní užívání místní komunikace – přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy s těmito náležitostmi:
o Účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat
o Návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením rozvrhu přepravy
o Druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito
o Hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr,
huštění a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla nebo soupravy a tomu odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení
o Nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu
Žádost o zvláštní užívání místní komunikace:
a. umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení
b. umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu nesloužící k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště,
skládka stavebních hmot nebo paliva apod.)
c. provádění stavebních prací
d. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných
zařízení
e. audiovizuální tvorbu
f.umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu
v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech
g. pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu
s těmito náležitostmi:
o přesné označení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (jaký druh stavebních prací, jaký způsob prodeje a v jakém zařízení, jaký
rozsah akce apod.)
o jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho
datum narození, telefon a adresu (u právnických osob jejich název, sídlo a IČ)
o odhadovaný vliv zvláštního užívání (popřípadě ruchu tímto užíváním vyvolaného) na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na řešení vzniklé situace
o povolení k provozovanému předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů
Stanoviska dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů
Právnické osoby k žádosti přiloží rovněž výpis z obchodního nebo jiného rejstříku,
podnikající fyzické osoby přiloží živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského
oprávnění.
K vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je nutný souhlas:
o vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace
o Policie České republiky
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře žádostí lze obdržet u silničního správního úřadu nebo stáhnout:

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – přeprava zvlášť těžkých nebo
rozměrných nákladů (zuk_60)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – umísťování, skladování a nakládání věcí nebo materiálu nesloužících údržbě nebo opravám těchto komunikací
http://www.novy-liskovec.cz/Potřebuji si vyřídit/Formuláře - žádosti/082 - Žádost
o zvláštní užívání komunikace – zábor (zařízení staveniště, skládka stavebních
hmot, apod.)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – provádění stavebních prací
http://www.novy-liskovec.cz/Potřebuji si vyřídit/Formuláře - žádosti/082 - Žádost
o zvláštní užívání komunikace – výkopové práce
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení http://www.novyliskovec.cz/Potřebuji si vyřídit/Formuláře - žádosti/082 - Žádost zvláštní užívání
komunikace – zábor (např. stánky, apod.)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – umísťování inženýrských sítí a
jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na
něm nebo na mostních objektech http://www.novy-liskovec.cz/Potřebuji si vyřídit/Formuláře - žádosti/082 - Žádost o zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí
12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Správní poplatek dle položky 36 písmeno a) zákona č. 634/2004 sb., o správních poplatcích činí 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
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
v jednodušších případech rozhodne silniční správní úřad bezodkladně
Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti
ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace
dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie ČR (Policie ČR
– Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství, Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno).
15. Můžete využít tuto elektronickou službu
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
16. Podle kterého právního předpisu se postupuje
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
17. Jaké jsou související předpisy
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, do 15
dnů ode dne doručení k Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, Kounicova 67, Brno prostřednictvím Úřadu městské části města Brna, Brno–Nový Lískovec, Odboru stavebním a
všeobecném, Oblá 75a, 634 00 Brno.
19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

fyzická osoba - pokuta do výše 500 000,- Kč (§ 42a, odstavec 7, písmeno a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo jiným účelům, než pro které jsou určeny,
nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání,
fyzická osoba - pokuta do výše 300 000,- Kč (§ 42a, odstavec 7, písmeno b) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako vlastník věci umístěné, zřizované nebo
provozované bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 8 výzvy
k jejímu odstranění, nebo jako vlastník reklamního zařízení provozovaného bez povolení
podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 10 výzvy k jeho odstranění. Odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy.
právnická osoba - pokuta do výše 500 000,- Kč (§ 42b, odstavec 5, písmeno a) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)
Právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s
§ 25 odst. 1 až 7 užije místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo jiným účelům, než pro které jsou určeny, nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního
užívání.
právnická osoba - pokuta do výše 300 000,- Kč (§ 42b, odstavec 5, písmeno b) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)
Právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako vlastník věci umístěné, zřizované nebo provozované bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 8 výzvy k jejímu odstranění, nebo jako vlastník reklamního
zařízení provozovaného bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s § 25
odst. 10 výzvy k jeho odstranění. Odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy.
20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Sbírka zákonů České republiky
Magistrát města Brna, Odbor dopravy
21. Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Volejte na tel.: 547 428 920 – Ing. Kohout nebo na tel.: 547 428 924 – Ing. Tokošová
22. Za správnost návodu odpovídá útvar
Úřad městské části města Brna, Brno–Nový Lískovec, Odbor stavební a všeobecný
23. Za správnost návodu odpovídá
Ing. Josef Kohout
24. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
16. 2. 2016
25. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
16. 2. 2016
26. Datum konce platnosti návodu
Konec platnosti návodu není stanoven.

