CENÍK

Ceník za zvláštní užívání silnic II. a III. třídy - § 25 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích

Zvláštní užívání dle ustanovení § 25 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry
nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy (§ 25 odst. 6 písm. a)) a
výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými
vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního
právního předpisu (§ 25 odst. 6 písm. g))

Případ/den

Zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným
způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci (dále jen "reklamní zařízení")
(§ 25 odst. 6 písm. c) bod 1)

Zařízení/rok

Zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných
zařízení a audiovizuální tvorba (§ 25 odst. 6 písm. c) bod 5 a 6)

Umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo
opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště,
skládka stavebních hmot nebo paliva apod.) (§ 25 odst. 6 písm. c) bod 2)

Provádění stavebních prací (§ 25 odst. 6 písm. c) bod 3)

Pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by
jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu
(§ 25 odst. 6 písm. e))
* poplatky hodnoty nižší než 300 kč nebudou vybírány
** pokud žádá obec, poplatek se nevybírá
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