Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – výkopová činnost a stavební zábory,
uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace

Kde řešit?
Odbor dopravy a ochrany prostředí
Adresa: Bratří Venclíků 1072, Praha 9

Co potřebujete?
Náležitosti žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 4 až 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifikace žadatele (název/jméno, adresa, IČ/datum narození, telefonní spojení, příp.
e-mail, kontaktní osoba, apod.).
Účel užívání, popis prováděné činnosti.
Název dotčené komunikace (místo záboru)
Rozsah záboru v m2.
Termín užívání.
Situační výkres (včetně přechodného dopravního značení).
Stanovisko Policie ČR v případě, že zvláštní užívání komunikace ovlivní bezpečnost
a plynulost silničního provozu (nevyžaduje-li Policie ČR samostatné projednání
s žadatelem, zajišťuje si stanovisko vyřizující pracoviště).
Kopie živnostenského listu (fyzická osoba podnikající) nebo obchodního rejstříku
(právnická osoba).
Souhlas se záborem (vydává příslušný pověřený správce nebo vlastník komunikace).
Plná moc (v případě, že je žadatel zastoupen).

Poplatky:
Vydání povolení je podmíněno uhrazením správního poplatku ve výši dle trvání užívání:
do 10 dnů (včetně): 100 Kč, 11 dnů až 1/2 roku: 500 Kč, déle jak 1/2 roku: 1.000 Kč
(nevztahuje se na subjekty, které jsou dle zákona o správních poplatcích od této povinnosti
osvobozeny). Správní poplatek lze uhradit v příjmové pokladně ÚMČ na základě tzv.
příkazu k úhradě, vydaném vyřizujícím pracovištěm.
Zvláštní užívání komunikace je zpoplatněno místním poplatkem, ve výši dle platných
předpisů (sazby pro jednotlivé typy užívání jsou uvedeny ve vyhlášce hl.m. Prahy č. 5/2011
Sb. hl.m. Prahy). Místní poplatek lze uhradit převodem na účet ÚMČ, nebo v hotovosti v
příjmové pokladně ÚMČ (platba hotově i kartou). Další poplatek hradí žadatel správci
dotčené komunikace při uzavírání nájemní (výpůjční smlouvy). Správci komunikací jsou (až
na výjimky): TSK hl.m. Prahy (pracoviště Řásnovka 8, Praha 1), příp. Úřad městské částí
Praha 14 (o charakteru a správci komunikace podá informaci vyřizující pracoviště). Zákon
č. 565/1990 Sb., o místním poplatku, a vyhláška č.5/2011 Sb. hl.m. Prahy určuje subjekty,
které jsou od úhrady místního poplatku osvobozeny. Vyhláška č.5/2011 Sb. hl.m. Prahy
určuje subjekty, které jsou od úhrady místního poplatku osvobozeny.

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU
Pondělí
Středa

7:30 - 18:00
7:30 - 18:00

Možnost objednání mimo obvyklé úřední dny.

TISKOPISY
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - výkopové práce, stavební
zábory, ostatní zábory dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění (k dispozici na pracovišti odboru).

Kdo je vám k dispozici?
Pracovníci odboru dopravy a ochrany prostředí – oddělení dopravy
(tel. 281 005 321, 281 005 322, 281 005 323, 281 005 351)

Odpovědi na vaše dotazy
Jaké orgány státní správy vydávají povolení k užívání komunikací na území Prahy 14?
Zvláštní užívání komunikací povoluje Odbor dopravy a ochrany prostředí ÚMČ pouze na
místních komunikacích II. – IV. třídy, příp. na chodnících místních komunikací I. třídy, a to
na území celého správního obvodu Praha 14. Dle platného Statutu hl. m. Prahy je výkon
státní správy na místních komunikacích I.třídy (vozovky) svěřen Odboru dopravních agend
Magistrátu hl.m. Prahy.
Kdy nabývá povolení k užití komunikace právní moci?
Vydané rozhodnutí nabývá právní moci 16. den ode dne jeho převzetí. Žadatel má
možnost tuto lhůtu zkrátit vzdáním se práva odvolání.
Kdo nejčastěji žádá o povolení zvláštního užívání komunikace, pokud se jedná
o stavební práce?
Žadatelem je zpravidla zhotovitel díla nebo investor.

