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Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – restaurační předzahrádky 
 

Přesné označení místa zvl. užívání komunikace (ulice, čp./čo.): 

 

Termín zvl. užívání komunikace: od                          do                           celkem dnů 

 

Rozsah záboru: chodník: délka                 m x šířka                  m = celkem                      m2 

                           chodník: délka                 m x šířka                  m = celkem                      m2 

 

                           chodník: délka                 m x šířka                  m = celkem                      m2 

 

                                                 celkem                     m2 

 

žadatel: název, jméno příjmení 

adresa: 

odpovědný pracovník:      tel.: 

IČ (u právnických osob): 

datum nar. (u fyzických osob a fyzických podnikajících osob): 

 

Rozhodnutí bude převzato osobně  

(zaškrtněte křížkem):  ANO  XX NE  XX 

V Praze dne: 
 

 

……………..……………………………………… 

Podpis oprávněné osoby žadatele 

Vyhrazeno pro údaje OD ÚMČ P3: 

 

Potřebné náležitosti: 
- 3x situační plánek (včetně případného návrhu dopravního značení, připadá-li v úvahu) 

s umístěním záboru včetně vyznačených kót /šířkových poměrů/ vč. průchodu na chodníku  
- souhlas vlastníka komunikace (nájemní smlouva, či jiný souhlas od TSK – kontakt viz 2. strana) 
- výpis z obchodního rejstříku / živnostenský list  
- v případě zastupování plnou moc podepsanou v souladu s výpisem z obchodního rejstříku 
- kopie závazného stanoviska Odboru památkové péče MHMP, Jungmannova 29/35, 

Praha 1; tel: 236 002 334, 236 002 484 * 

 * - platí pro restaurační předzahrádky umístěné v Památkové zóně „Vinohrady, Žižkov, Vršovice“  
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Odbor dopravy ÚMČ Praha 3, oddělení silničního úřadu 
Seifertova 559/51 
130 00 Praha 3 
pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 h 
tel.: 222 116 411-3,  222 116 454,  222 116 482 
 

území Památkové zóny „Vinohrady, Žižkov, Vršovice“ na území MČ Praha 3  
 

 

Kontakty na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK), 

kde se vyřizují žádosti na veškeré nájemní (příp. výpůjční) smlouvy: 

Kontaktní centrum TSK od 13.12.2021 na nové adrese Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7  

– vchod z Veletržní ulice, pod hlavním vchodem do OC Stromovka (tel.: 257 015 111*). 

hodiny pro veřejnost (převzato z webu TSK) *: 

 komerční zábory: předzahrádky, výstavky zboží, stánky, reklamní poutače, filmování, atd. 

pondělí a středa 8°° - 12°° 13°° - 17°° 

úterý a čtvrtek      8°° - 12°° 13°° - 17°° 

pátek 8°° - 12°° ---------- 

poznámka: * = hodiny pro veřejnost doporučujeme ověřit si předem 

 


