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

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - restaurační zahrádky
s podestou*, s podestou a zastřešením*, bez podesty*
dle ust. § 25 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

Žadatel:
Adresa sídla:
IČ:
na vozovce* / chodníku* / ul.:
před domem č. or.:
v termínu od:

m2

rozsah
do:

název provozovny:
inventář restaurační zahrádky:
jméno, zodpovědného pracovníka:

datum nar.

adresa:

tel.:

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.brno-stred.cz/zasady-ochranyosobnich-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)

___________________________________
datum, jméno a podpis žadatele
Náležitosti podání:
- okótovaný situační nákres v zákresu do katastrální mapy (např. v měřítku 1:200) s rozměry rest. zahrádky a rozměry
zachovaných průchodů 2x;
- doklad o nahlášení provozovny na Živnostenském úřadě;
- souhlas Brněnských komunikací a.s., Renneská tř. 1a, Brno (originál) - popř. vyřídí příslušný silniční úřad;
- souhlas Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializovaného pracoviště
dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno – 2x originál;
- stanovení přechodné úpravy silničního provozu vydané Odborem dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno
(originál) – u rest.zahrádek na vozovce, zasahujících do vozovky, parkovacích míst a na parkovacích místech na
chodníku;
- závazné stanovisko OPP MMB - u restauračních zahrádek s podestou, s podestou a zastřešením umístěných v Městské
památkové rezervaci a u kulturních památek;
- povolení k umístění stavebního úřadu ÚMČ Brno-střed - u rest. zahrádek se zastřešením (včetně podesty);
- doklad o zaplacení správního poplatku;
- Kolaudační souhlas;
- další doklady dle potřeby správního úřadu.
*

Nehodící se škrtněte
1z1

Žádost o ZUK – restaurační zahrádka
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