
01 Pojmenování (název) životní situace 

komunikace místní – povolení zvláštního užívání 

02 Základní informace k životní situaci 
K užívání, tzv. zvláštnímu, místní komunikace ke skládce stavebních materiálů, umístění kontejnerů, 

zařízení staveniště, provádění stavebních prací, umístění inženýrských sítí a jiných vedení je nutné 

povolení města Modřice 

03 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 
Fyzická osoba nebo právnická osoba 

04 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
Podání žádosti na formuláři dle bodu 08 

05 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace 
podáním formuláře včetně požadovaných příloh 

06 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Kateřina Habartová – kontakt : katerina.habartova@mesto-modrice.cz, tel. 725011334 

07 Jaké doklady je nutné mít s sebou 
žádost včetně příloh    (bod 08) 

08 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
Potřebné přílohy najdete v žádosti  (v sekci Formuláře ke stažení) 

09 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
dle specifikace a délky zvláštního užívání komunikace 

- do 10-ti dnů: 100,- Kč 

- na dobu kratší než 6 měsíců: 500,- Kč 

- v ostatních případech: 1000,-Kč 

10 Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
do 30-ti dnů ode dne podání žádosti 

11 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 
Policie ČR, Dopravní inspektorát Brno-venkov,  

MěÚ Šlapanice, silniční správní úřad 

12 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 
- - - 

13 Elektronická služba, kterou lze využít 
podatelna@mesto-modrice.cz, pouze pro žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem 

14 Podle kterého právního předpisu se postupuje 
z. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

15 Jaké jsou související předpisy 
 --- 

16 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 
 Řádné a mimořádné opravné prostředky dle správního řádu 

17 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 
§42 a) a §42 b) zákona  č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů  

18 Další informace 
- - - 
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19 Popis byl naposledy aktualizován 
Zpracovala Kateřina Habartová dne 2014-06-25, korektura Bc. Andrea Kovářová 2014-06-25 

20 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace 
- - - 

  

  
 


