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

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – zábory, výkopové práce
dle ust. § 25 zák.č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:
Adresa:
IČ: (u osoby nepodnikající datum narození
Na vozovce * /chodníku * / v ul.:
před domem č.or. (přesné určení místa):
v termínu od:

do:

v rozsahu:

m2

k účelu záboru:
Návrh na řešení vzniklé situace pro zajištění bezpečného a plynulého provozu na poz. komunikaci vč.
chodníku (zejména s ohledem na z.č.361/2000 Sb., o provozu na poz. komunikacích a změnách
některých zák. a vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných techn. požadavcích zabezpečující bezbariérové
užívání staveb, apod.):

investor akce:
jméno zodpovědného pracovníka žadatele:

tel:

adresa:

datum narození:

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-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:
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Náležitosti podání:
- plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie), pokud zábor nevyřizuje
statutární zástupce;
- okótovaný situační nákres záboru 3x (přesné vyznačení rozsahu záboru, příp. výkopu);
- doklad o zaplacení správního poplatku;
- souhlas Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializovaného
pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno – originál (v
případě, že by mohla být ovlivněna bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích – zábor
ve vozovce, park. stáních apod.);
- v případě nutnosti „stanovení dopravního značení“ vydané OD MMB + 2x potvrzená situace dopravního
značení (včetně souhlasu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,
Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32
Brno);
- souhlas se ZUK od Brněnských komunikací a.s., Renneská tř. 1a, Brno v originále;
- stanovisko investičního odboru MMB – pro výkopové práce, jejichž rozsah přesahuje délku 30 m
podélných nebo plochu 40 m2
- další doklady dle potřeby správního orgánu
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