Odbor dopravy
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - reklamní zařízení
dle ust. § 25, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Název firmy
Sídlo firmy
Zodpovědný pracovník

PSČ

IČO
obec
tel.

reklamní zařízení o rozměrech:

výška:
šířka:
rozvor:
Rozsah záboru v m2 (šířka x rozvor) :

m2

Umístění reklamy – ulice,číslo domu:
V úseku (chodník):
Doba užívání od-do (např. ½ roku, rok):
Dny v týdnu, ve kterých bude reklama umísťována (např. PO-PÁ, PO-NE)
Přílohy, které je nutno přiložit k žádosti k provozu reklamního zařízení:
- okótovaný situační nákres umístění reklamního zařízení (šířka chodníku, rozměry reklamního
zařízení - šířka, rozvor, zbývající průchod pro chodce, případně jiné vzdálenosti);
- fotografii reklamního zařízení s uvedením rozměrů – šířka, výška, rozvor;
- doklad o nahlášení provozovny na Živnostenském úřadě;
- souhlas Brněnských komunikací, a.s., Brno, popř. majitele pozemku, na kterém bude reklamní
zařízení umístěno;
- plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno
doložit plnou mocí žadatele nebo jeho statutárního zástupce);
- doklad o zaplacení správního poplatku;
- další doklady dle potřeby správního orgánu.
Návrh k řešení vzniklé situace pro zajištění bezpečného a plynulého provozu na pozemní
komunikaci vč. chodníku (zejména s ohledem na ust. z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a změnách některých zákonů a vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb apod.)
_______________________________________________________________________________
Poskytnutím osobních údajů na tomto formuláři dochází ke zpracování osobních údajů za účelem
vyřízení příslušné žádosti. V této souvislosti Vám sdělujeme, že městská část Brno-střed přijala
Zásady ochrany osobních údajů, které naleznete webových stránkách MČ BS na http://www.brnostred.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju, kde se dočtete více o zpracování osobních údajů a Vašich
právech
Na základě ust. § 85 správního řádu žádám o vyloučení odkladného účinku odvolání z důvodu:
ANO (z důvodu)

V Brně dne
1z1

__________________________
podpis žadatele nebo oprávněného zástupce
Žádost o ZUK – reklamní zařízení
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