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  Žádost o zvláštní užívání komunikace 

Městský úřad Modřice 
Majetkový odbor 
Náměstí Svobody 93 
664 42 Modřice 
 
 
 
V Modřicích dne ………………………… 
 
 
 
     Žádost o povolení zvláštního užívání  místní komunikace 
 
 
Jméno a adresa žadatele   
Právnické osoby IČ, fyzické osoby datum narození 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
na komunikaci (chodníku) ul. ………………………………………………………………………... 
 
před domem č.p. (v úseku) …………………………………………………………………………… 
 
v termínu   od …………………………………. do … ……………………………………………….. 
 
v rozsahu ………………………………………………………………………………………….m2 

 
způsob realizace (druh stavebních prací)* 
překopání komunikace –podélně 
překopání komunikace-příčně 
podvrtání,protlak,podtunelování se startovacími jámami v pomocném silničním pozemku 
jiné ………………………………………………………………………………………………………. 
*)nehodící se skrtněte 
 

k účelu ………………………………………………………………………………………………….. 
 
investor akce …………………………………………………………………………………………… 
 
jméno zodpovědného pracovníka žadatele ………………………………….tel. 
…………………. 
 
 
  
        ………………………………………. 
         Podpis žadatele 
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Přílohy : 
 Výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku(právnické osoby) 
 Živnostenský list (podnikající fyzické osoby) 
 Plná moc k vyřizování úřední záležitostí při zastupování stavebníka) 
 Okótovaný situační zákres záboru 
 Situace umístění dopravního značení odsouhlasené Policií ČR,DI Brno-venkov při 

zásahu do vozovky 
 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích (vydává Odbor dopravy 

Městského úřadu Šlapanice po doložení situace umístění dopravního značení 
odsouhlasené Policií DI Brno-venkov ) – při zásahu do vozovky 

 
 
 
 
Vydání  Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace podléhá správnímu poplatku dle zákona 
č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, položka 34 a dále, 
jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání : 

- v případě zvláštního užívání kratší než 10 dnů – 100,- Kč 
- na dobu kratší než 6 měsíců – 500,- Kč 
- v ostatních případech – 1.000,- Kč 

 
Od správního poplatku je osvobozeno vydání povolení ke zřízení parkovacího místa pro 
držitele ZTP nebo ZTP/P a vydání dodatečného povolení zvláštního užívání v důsledku 
havárie. 
 
Správní poplatek je splatný před vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. 
 
 
Kontakty 
 
- Policie ČR  Okresní ředitelství Brno-venkov, Dopravní inspektorát 
  Rybářská714/17 
  603 00 Brno 
  Telefon: +420 974 621 111        

 
- Městský úřad Šlapanice 
  Odbor dopravy 
  Opuštěná 9/2 
  602 00 Brno 

 


